
റ ദ്രശശരരയാസ് 

ഭാരതത്തിന്റെ ആദ്ധ്യാത്മികഇഞാനവും സാംസ്കാരികപൈതുകവും 

പരിപോഷിഷിക്കുകയും പ്രചരിലിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മഹദ്ഗ്രന്ഥങ്ങള്, 

അവയുടെ മൂല്യവും വ്യക്തതയും ഒട്ടും ചോര്ന്നുപോകാതെതന്നെ, 

നൂതന സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് പരിരക്ഷിക്കുകയും 

ജിഇഞാസുകള്ക്ക് സൌജന്യമായി പകര്ന്നുകൊടുക്കുകയും ചെയ്യുക 

എന്ന ശ്രേയസ് ഫാണ്ദേഷന്റെ ലക്ഷ്യ സാക്ഷാത്കാരമാണ് ശ്രേയസ് 

ഓണ്ലൈന് ഡിജിറ്റല് ലൈബ്രറി. 

ഗ്രന്ഥശാലകളുടെയും ആദ്ധ്യാത്മിക പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെയും 

വ്യക്തികളുടെയും സഹകരണത്തോടെ കോര്ത്തിണക്കിയിരിക്കുന്ന 

ഈ ഓണ്ലൈന് ലൈബ്രറിയില് അപൂര്വ്ൃങ്ങളായ വിശിഷ്ടര്രന്ഥങ്ങള് 

സ്കാന്ചെയ്ത് മികവാര്ന്ന ചെറിയ പി ഡി എഫ് ഫയലുകളായി 

ലദ്യമാക്കിയിരിക്കുന്നു. ഇവ കമ്പ്യൂട്ടറിലോ പ്രിന്റ് ചെയ്തോ 

എളുചത്തില് വായിക്കാവുന്നതാണ്. 

ശ്രേയസ് ഓണ്ലൈന് ഡിജിറ്റല് ലൈബ്രറിയില് ലദ്യമായ 

ഗ്രന്ഥങ്ങള് വ്യക്തിപരമായ ആവശ്യങ്ങള്ക്കുവേണ്ടി സാജന്യമായി 

ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. എന്നാല് വാണിജ്യപരവും മറ്റുമായ 

കാര്യങ്ങള്ക്കായി ഇവ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നത് തീര്ച്ചയായും 

അനുവദനീയമല്ല. 

ഈ ദ്രന്ഥശേഖരത്തിന് മുതല്ക്കൂട്ടായ ഈ പുണ്യഗ്രന്ഥത്തിന്റെ 

രചയിതാവിനും പ്രകാശകര്ക്കും നന്ദി രേഖക്െടുത്തുന്നു. 

ശ്രേയസ് ഓണ്ലൈന് ഡിജിറ്റല് ലൈബ്രറിയെക്കുറിച്ചും ശ്രേയസ് 

ഫാണ്ദേഷനെക്കുറിച്ചും കുടുതല് വിവരങ്ങള് അറിയാനും 

പ്രവര്ത്തനങ്ങളില് പങ്കാളിയാകാനും ശ്രേയസ് വെബ്സ്റ്റ്റ് 

സന്ദര്ശിക്കുക. 

ന0://ടഘൃദട.ന 



സ്വമ്പരൂപ സ്ാക്ഷാത്ക്കുരാനുഭവ 

പരമുയ എക വിശ്വമഹാഗ്രന്ഥം 

തിരുവല്ലം ഭന്തൂര൯ന്പയര് 



4൪൭൩. 1൩ കഴക മട 2 

൧111/71,01൮1%14 

വിം യസിവുധം "ഠി ഠിം ൩ 1൨൦ യോ വ 

ട 1-3 ൦135൭00൩. 

4 ദ്ധി 34ബാന്ന 1൩൦ !റ്ലിഖ്യമിലമ ൨ 

ന്മ, ടം 3പചി 

് 
ര്ട്പ്്ാമ൧ “ച..൧.൧ച് 

ട്രഷ; ൨1൩ 0൪൭൦ പെടിചിനെട ഠ വട റധഡ 

ന്ന്ര്ധ്വധ്പുച്ച ടച്ഡച്ഫി്ച്. 

൨ 9062 ധ്റ൮ 0 ബി പ്പല്ധ. 

മഥ ച. 812,ടഥ്വഥ ഥന 



2/ല്ധ്നഥ്ട്ഥ 19൭5, 4൧൧. 

7ച46 76 ൨൭ ധേ 

13, ദില ന് 

1273൦ 1.5,4/- 

ലി ൭ 0൦ ടര ന്റ വിം, 7 സജ. 

൧൨1. 101.സച 21815115, 
പന്മന, ജലഡഗകപമമധ-ട. 



സാധു ഗോപാലസ്വാമികടാോ 

തട്ടൊനേ മുടതനിലാക്കു മുണഭാരും പിനുറങ്ങാനുമാം 

പററീടും സ്ഫടികത്തിലെന്ന നിറമാരത്ത്തിലും പറവമോ 5 

“മറവക്കോക്കിണയായ'ത്തിരഞ്ഞ തിരുടിന്നൊപ്പം തനിച്ചെങ്കിലും 

മററാക്കും സമനിക്കുടുംബ നടനഃം ജ്ഞാനിക്കുടമൽ ജന്മമോ ? 



അനുഗ്രഹീരു മഹാകവി 

ശ്രി. തിരുവല്ലം ഭുസ്ൂരന്നായര് 



പ്രാണികളെല്ലാം പരബ്രഹനിര്മ്മലബീജം 

സമരപ്പുണം 

ത്തരുടെയരുളാലല്ലനായുള്ളോരെനിക്കെല്ലറം 

നേരുമീവേദാതീതം കാണുവാന് കാലം വന്നു? 

ആരുടെയരുളാലല്ലമായുമിജ” ജ്ഞാനസാക്ഷാത: 

ക്കാരത്തെക്കൈരളിക്കു കാട്ടുവാന് യോഗംവന്നു 
ബ്രഹ്മമേസ്വയം മാനവാകാരം കൈക്കൊണ്ടെനാ.- 

ലെന്മനം തുറന്നരുളന്നൊരാഗുരുമുത്തേ ! ) 

സാധുഗോപാലാ ! സ്വരൂപാനന്ദാ) പണ്ടേനിന്ി- 

ലേതുമര്പ്പിച്ചേനെന്േറതെന്നെത്തുപിനാപ്പ്രിക്കാന്.? 



തിരുവായ്മെ?ഴിക? (ഗ്ര൩൧ഥ൭ ഹാത്മ്യം) 

ഓഭാതനിഷ്ട ഒഴിവാക്കാതഴിപ്പതതി- 

ലൊട്ടാതൊടുക്കുമതിനാരു 

പാരാതനിഷ്ടയതു പാരാതിരുപ്പതടി. 

ഓരാതെടയാത്ത മനസ്സ്റീല് 

ഒഴിയാതനിഷ്ട ഒഴിവാക്കാതൊടുക്കുമൊഴി- 

യാതെട്ംമോങ്കിവരുവായ് 

പീറമായ- ജുറ്മ മൊഴിവിന്ദിന്നൊടുക്കുമതു-- 

മോതാതെയാണ്ടമൊഴിയെ 
അരുകായ ജന്മമൊഴിവിന്നൊടുക്ക മഹ-- 

മരുളാതെയാളു മൊഴിയെ, 

ഒരു ചൂടുതട്ടിവെയിലേംപവര്ക്കു . 

വരുമക്ഖ്ഖിംബമതുപോല് 

ബഹുമാനമോട്ടിയരംനാ$ പൂകി 

ഒഴിവോടൊട്ടക്കമതുവും 

അതുമല്ല,തിന്െറ ഒഴിവല്ല, ഭിനമൊഴിയല്ല 

ഉനനമൊഴിയെ, 

ഓതാവതല്ല, പിറവാതുശൊല്ല 

അതുവാനതാനതതുവേ; 

മാനത്തുവാരി അതുകോരിമുമ്പു 

പെരുമാരിതുകമ്തുവാല് 

നയനത്തുനിരരുവാകിനിന്ു 

പൊഴിയുന്നവേള കഴുകി 

കളിരുന്നവേള വിടിരുന്ന ചുണ്ടു 

മുദുഹാസമാനാവഴിയെ 

ജഴയുന്നൊരെന്നെ ഒഴിവായൊട്ടക്കി 

ഇനിവായ് പുകുത്തുതുറവായ്, 



[പ്[1,01011൮). 

112൦ 07% 14ഒ0ഠ൩മി 1പഗ്രമളടേ മ ഡിപ് 
നന പ് ഡിസ. 1015൭ 040 ഴെ ടാലി: വ് 
ഇലില്ല്ലാഠധന്നള 1൩ സ്രമളടേ റഠ ൩0% ൭൨% ഠ മേ 

ഡെമു ൪൨65൦ 207ിട )സേടിട 111൩ ൪0൦ മി: 
സ്മ 0൮ മന ൦ യ൯൦ 1ലി:ടേ 1൨൧൦ നഠബീവി൦ ൨ ഉന 
0൦0൦. ൩൦ "ലസി! ഇമം ൧ ൩൧൦ ്പിച്മിണ 
7൦ 90 ഠിഠട൦ 1൨ ൩൦ നട്യോഗോ്ഴം ടോപ്പോ മോ 
൮൩0 7േ5%മ൩റ 9.൦൨ ൩൨൦7൨ ൭ സന്ന 00%. 

൬൬൦ 311ധട്ഠ൩ വ് 11നമ്യ്ട്ം റ് 15 നനേറഴേ. 
11൨൦ മിട ഡേസ്ധടേ പ് ധി യോ 0൦ ടാ 

ഴി 1൩ 1൦ 1൩രി൦ഡേമി നേല്ധ്ഗേട വ് 1൨൦ ഇമ 
ന൩െ 04 010൦ യ 1ദഥണ്രമളടേ. 1൪71൨09൦ ഡാനി ൨ 
വിട 8൦10 ര്ഠടേ നി (ദഥിഠമി ൦0 1൩ 
ടി. 87. ന്പ്സചി ന 81മടിഷന ദന ഡ്ം 
മട ലിനോ നടി ൩൦ ണമ] ൧൪ ൯൨൦ 15 
ഇഗ്നള ൩൦ ഖഠിഠ് മ നടി ൨! 02717, 
ഠാ ചഗ ൩൦൩ 7മ്ബി പഠ 14പിചുലിനെ ഠ0ടേ 
(വിട ഇമേ ടി. 

മ്ചധി 0310൭൩ 15 ന 90 സ] 14൩0൩ മട 
17൭] 0218 ചിദഠ 2 ഇമ വികട സട ഠന്നേ. 
10101028 10൨൦ ലിമ ൨ 010൦ 70110൩ വ് 
81001൨൭5, 1൨ ൬൩ഠസ്ടന£ ൪൦ ഠേബിഗ്സേള നേട ൨൩ 
(൨൦ മട വ് സുദിം ബേലം, ഷ്വ്ബി 



൫ 

ഠി 15 07 1ചേസ്ധര്പപ്ക ദിപ. ഴ്ലിലി 
൩225 മ സ്ഥി 100 ഡാ ന സ്ഴടേ സിലി 
02 7ടേനിഠിഠ൩. 2 നമട ഠേസ൩൦ 0൩ ഉണ്ല്വാടം 
12 ൨൦17൨, 1002 അര് 19 ൨ സേഡ്ടേ ത്ലാാ- 
ലിലി! മന ഇമേ സുട്ം ൨൦% ടിമാടെ വട 
ബോബ്നേം, ഡി ചി! (ഠേ 1ക൩മിനളമ "/ലിചി, 

ദാഗ്മളുമമ "ലില്, 1ഗ്ഡര്പ്റമ "ലിലി കബ 
ചമ ഗ്ലിലി നതദേട ൨൩൦ 1ശ്യസിവ്സേ യാഥറ 0589േ- 
ട്ടേ 1൦ ൮൮൦ ൦ 6൦ 07 ധ്ട്ഠന ല് 1൩൭൩2 റ സ്ട്൦ 

റോണോ ) 14 വാട്ട 0 31:22. 11൦ ഠിമ്നട 
വസയ)മ ടമാ, 0൩൦ ൨൨൦ ടേ ഗസ 
൩ഈ൩ഠ1ഠലിടദ ൧ 119 നദ നടി നമോ 
ലിന സലില ഒട്ട ദസ ൦ സ്ഭ 176301 

0 സ്മ൩ബ യ 16൨൩ 1൨൧ സ്പ "ചില്ക 
ഴ് വിട ഡറുമറിടേമ 07 7ഴലഒറിഠ൩ 10൩ ൮5 

ഡഡ 12 ൨൦ ദ്ഠഞ്ണ൦്ട 7േനട, 

൦ 000 1൨ ൦൩൧൭ ഇഠഗേം സ്വ സ്ദ്ധടേ 

൨൦ 73൦ ൩൩൩ ൩0 4൨07൮07൦ ൩20൩ ൩07൦ ടയി(മ- 

01൦ 07 യ്യാദഠിടേമ; ൩0 06% 95 ന്ിഇനനനദ്ഥി൦ മട 

1% യമ! ൨൦൦ 15 ഇ ടേ 0 സോ മനമറ്ഠ൩ മനി 

ഠേ. 11൨0൦ 15 മന 17 മഠ 1ധലിഠ് ഠേന- 

നേ 12 ൩0൪൦ ടപ്ന% ഠി വുദ്ം 20% 061ഠ- 

2൩ 10 1൨൨൦ ഥേ പ് ൯൦ 191൨ സബേയമ, 

ല്വ്ര്്മ്ബാമനമ ടയലസ്സ്ളുമി, ൭൩ 91000 ൨൩ വട 

10 ൨ ഠിം വിമ ൨ സുദധ്ം 

ലിലെ. 



ടം 

ക 000 ൨ വിട ൬൦ നലം 22 220001 1൩൨ഠ- 
മഠം 1൨൭൦൦ ഇമേ 1൧0൦ 1൩ ൩ാഠ്ന൩േ 110൩, ൬൩൦ 
101൦. 11൨൦ സഡാമിറ ട1യിര് 0൦ ന്ധി 10 ൭, 
31കടിപാ റ്ചച്ഠവ്ം ലിമി ന൩ടിഒഥി 
൨ ഴ്വ്ട ഇമ യല. 7ദ്ടിദ്ഠ 15 മിസ്മ്ുട ൭൩ 
ബ്ാഠടഖാം ൭ട1:. 1൨൦ മടി 1൭5 ടലി 
10 100൨ യ ൯൦ 10 ൨൦ റ്പ്്നമി 1൩ വട 
14കിമുമിമന നട ഥഠ 1൩ വട 27056 0േബസ൩ ബനു. 
10 ൩050൦ "നന്ചോഗേര് ൨൭ ധ൩ിടേട 11൨൦ ഠേ: 
35 1൩0൦൩, 01൦ ഹന്ന പടെ മ7൦ ൩0 സണ്ടേ 
മേട് മേന, 127ഠാലീാ ൩൦ മടി ഖദ 10 
ലിഗ ൦ ൬൦501൨൧൦ ൨ ൨൦ 1മിച്യമികസ ഇവി1ഠഠ- 
പ്പി 13: ഗ്മേസം വട 24പ്യാമസലിക ടിം. 80% 
1 റഠ ൩001 ൩൨൦൩ ബിര് 51% 1൩ ധനേന 
ഗല വ്ട ൪1ദ്പിമുഖിമ. 1 മേ ടം സ്യ മ 
മവ ൨ 0൨൨30102 22 വട "ദി 0001% 15 
൧001൨ മടി 1൩ 0൨൦ 1ഫളമളടേ 12101൦ 
നറ ൧0൧10, 11൨2 ൨൦ 27ടേണോ ഗമനടിദ്ലിഠ൩ 
നി 
112 0൨00൦ 3 15൭ ഇമേ ഠോേബന്ിാധഥ്ഠ൩ 9 
ചിപ്പി 12: ന്മേഡ൦ മര് 10 0൦ ഡിഡി ധപ 
൦ 1൩032 മഠ ൨൩൦ 77010, 7 ഠിടേസേോടേ ൩൦ ാല൩ഠ- 

നമള ൧ ൨൦ ബ്ധഗ്ടിറിടേ മഠ 6ഠഴന്്ബേബ്ദ. 

(൫9) 

ക൩൩യചപ്പിച ഡ്യു ൨. 1. 11:17415111 ടന 
കനി പള, 33 വ് ഡം ല്യാദ്ഥയേദ ഖ് 

ടു..$..1063 ബി (൧൦) ൩9 14ലമുധിയേം. 



അഭിപ്പായം. 

കേളത്തില് അവതരിച്വു” ലോകവിഖ്യാതനായിത്തീന 

ശ്രിശങ്കരഭഗവത”പാദര് അരുളിച്ചെയ്കിരിക്കുന്നു;-- 

ഒര്ല്ലഭം തൂയമേ വൈതന് 

ദൈവാനുഗ്രഹഫേതുകം 

മനുഷൃത്വം, മുമുക്ഷയത്വം 

മഹാപുരുഷ സംശയഃ 

ദൈവായുഗ്രഹഹേതുകമായ ഇവ മൂന്നു മനുഷ്യത്വം മുമു 

ക്ഷുത്വം, മഹാപുരുഷസമാശ്രയം-- ദുരളൂഭം തന്നെ. 

മനുഷൃത്വം, മനുഷ്യജന്മം കിട്ടുന്നതു” സുദൂര്ല്ൂഭമെന്നു” ശാസ്ത്ര 

ങ്ങം ഘോഷിക്കുന്നു. ഏത്തുകൊണ്ടു”? മനുഷ്യന് വിവേകസമ്പ 

നനനായതിനാല് നന്മതിന്മകളെ വേര്തിരിച്ചറിയുന്നു. താന് 

അത്ഥിക്കേണ്ടതെന്നെന്നു” അവന് മനസ്സിലാക്കുന്നു. അങ്ങനെ 
അത്ഥികേണ്ടവയാണു് പുരുഷാത്ഥങ്ങം എന്നു പറയപ്പെടുന്നതു”. 

പുരുഷാത്ഥങ്ങറം നാലാകുന്നു- ധമ്മം, അര്ത്ഥം, കാമം, മോക്ഷാ 

ധമ്മം അടിസ്ഥാനവും മോക്ഷം ലക്ഷ്യവുമത്രേ, ധാമ്മികമായി 

അത്ഥകാമങ്ങാം അനുഭ പിച്ചു” മോക്ഷം പ്രാപിക്കാന് ശ്രമിക്കണം. 

േമ്മാവിരുദ്ധോഴ്ചതേഷു 

കാമാ സ്മി ഭരതര്ഷഭ? എന്ന ഗീതാവചനം ശ്രദ്ധേ 

യമാണ്. ശരദശ്വേരുമായ ആനന്ദം നച്കുനനതിനാല് മോക്ഷം 

പരമ പുരുഷാത്ഥമാകുന്നു. അപ്പകാരമുള്ള മോക്ഷത്തെ പ്രാചി 

ക്കാനുള്ള തീവ്രമായ ആഗ്രഹമാകുന്നു മുമുക്ഷുത്വം. അന്ണുകൊണ്ടു 

മനുഷ്യജന്മം ലഭിച്ചാലും മുമുക്ഷുത്വം ഉണ്ടാകുന്നതു” അതുൃന്തം 

മുര്ല്ലഭംതനെ. അതുകൊണ്ടും മതീയാകയില്ല. മുക്ത 

നായ ഒര മഹാപുരുഷന്െറ അനുഗ്രഹവും സിദ്ധിക്കണംം 
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മുക്തനായിത്തീനാവര മാത്രമേ മറെറാരുത്തനെ മുക്തനാക്കാ൯ 

ശക്തിയുള്ള. 

ഈ മൂന്നും കൈവന്നു” പരമപുരുഷാത്ഥം പ്രാപിച്ചവരുടെ 
മഹാവാകൃങ്ങളാണു” ശാശ്വതപ്പമാണങ്ങളായ ശാസ്ത്രങ്ങംം. 

അങ്ങനെ അനുഭവം സിഭ്ധിച്ച ഒരു മഹാപുരുഷനായ ശ്രീകന്റുടയ 

വള്ളഖാരുടെ തിരുവായ്മൊഴികളാകുന്നു ഒഴിവിലൊടുക്കം എനാ 

ഈ ഗ്രന്ഥരത്തം. പ്രസ്തുത പുസ്തകം ശൈവസിദ്ധാന്തത്തെ അനു 

ഭവാത്മികമായി പ്രതിപാദിക്കുന്നതിനാല് ആ മതത്തിന്െറ 

സാരം സംക്ഷിപ്പമായി നിരൂപിക്കുന്നതു" അസ്ഥാനത്താകയി 

ളൂല്ലോ. 

ആത്മാവിനു ബന്ധവും മുക്തിയും വരുത്തുന്നതു” പരമശി 

വന് തന്നെ. ജ്ഞാനവും ക്രിയാശക്തിയും ആത്മാവിനു സ്വതഃ 

സിദ്ധമാണു”, എന്നാല് ആണവം, കര്മ്മം, മായ എന്ന മുന്നു 

മാലിമ്പങ്ങളാല് ആത്മാക്ക൦ം ജ്ഞാനവും കര്മ്മവും ഇല്ലാതെ 

കിടന്നിരുന്നു. അപ്പോം അവയെ എടുത്തു പ്രകടമാക്കി അവ 
യുടെ സ്വാഭാവിക ധര്മ്മത്തെ പ്രകാശിപ്പിക്കാൻ ശിവന് നിശ്ച 
യിച്ചു. “മായാമലത്തെ ദേഹം, കരണങ്ങാം, ലോ.കംങ്ങഥം എനാ! 

വയാക്കിത്തീര്ത്തു” ആത്മാക്കളെ അവയില് പ്രവേശിപ്പിച്ചു. 

കര്മ്മമലത്തെ സത്ക്കര്മ്മ മുഷ്ടരര്മ്മങ്ങറം, പുണൃപാപങ്ങാം 

സുഖദുഃഖങ്ങാം ജവകളായി പരിണമിപ്പി ചു. എല്ലാ ജീവാത്മാ 

ക്കളും ഇവ അനുഭവിക്കുന്നു. പരമശിവന് തന്നെ അങ്ങനെ 

കര്മ്മഫലമനുഭവിപ്പിക്കാന് ആണവമലത്തെ ഞാന് ഏന്നും 

“എന്െറ എന്നും ഉള്ള ബോധം വരത്തക്കവണ്ണം ആക്കിത്തീര്ത്തു. 

ഇപ്രകാരം ആത്മാക്കം വത്തിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണു ബന്ധം. 

ക്രമേണ ആത്മാക്കളുടെ ആണവമലം ക്ഷയിപ്പിക്കുകയും ഒടുവില് 

ആ മൂന്നു മലങ്ങംം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ആത്മാക്കളുടെ ബന്ധങ്ങറം 

നശിപ്പിക്കയും അവയെ ശിവമയങ്ങളാക്കിത്തിക്കുകയും ച്വെയ്യ 

ന്നതും പരമശിവന്തന്നെ,. ആ സ്ഥിതിയില് എത്തിച്ചേരുന്ന 



15 

താണു ഭമാക്ഷം. ഇങ്ങനെ ശിവാനുഗ്രഥംകൊണ്ടു”് ആത്മാ 

ഒം ബന്ധത്തില്നിന്നും മോക്ഷത്തിലേക്ക് ആരോഹണം 

ചെയ്യുന്ന. ആത്മാക്കാംക്ക്* സ്വയമേവ സ്വാതന്ത്രം ഇജ്ൃ 

അവയ്ക്തു' അല്പമായ അറിവേ ഉള്ളൂ. അവയ്ക്കു” പ്രകാശമീല്ല. 

ഈ മുന്നുമാലിനൃങ്ങംക്ഷ” അധീനപ്പെട്ടാണു് അവ ഉഴലുന്നുതു”. 
ആ മാലിന്യ പാശങ്ങം നീങ്ങുന്നതിന് പതുപതിയായ പരമ 

ശീവന്െറ അനുഗ്രഹംതന്നെയാണു” പരമസഹഛഹായം. 

ആ ശീവകൃപ സിദ്ധിക്കുനതിനു* ആലദ്ൃമായിത്തനെ 

തൃത്മാവും ശിവനും തമ്മിലുള്ള ബെന്ധം അറിയണം. നമ്മുടെ 

ശരീരത്തിനും ആത്മാവിനും പോലുള്ള ബന്ധം തന്നെയാണു? 

ആത്മാവിനും ശിവനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം. ആത്മാവും ശിവനും 

ഒന്നുചേർന്നു നില്ക്കുന്നവെങ്കിലും ആത്മാവു ദേഫമോ ദേഹം 

ആത്മാവോ ആകയില്ല. അതുപോലെ ശിവനും ആതമാവും 

ഒന്നു ചര്ന്നിരിക്കുന്നു വെങ്കിലും ശിവന് ആത'മാവാകയില്ല. 

ആത്മാവു” ശിവനും ആകയില്ല. ശിവന് ആതമാവായും ആത്"മാ 

വില്ന്രിന്നും ഭിന്നമായും വര്ത്തിക്കുന്ന. എനാല് തആആതമാവു” 

ശീവനായും ശിവനില്നിന്നും ഭിനാമായും സ്ഥിതിചെയ് കയില്ല. 
ഇപ്രകാരം ശിവന്െറയും ത്ത്മാവിന്െറയും സ്വഭാവത്തെ 

വിവേചിച്ചറിയണം. ആത്മാവില്ലെങ്കില് ശര്*രത്തീനുസ്ഥിതീയോ 

പ്രവൃത്തിയോ ഇല്ല, ഇതുപോലെ ആത്മാവിന്റെ സ്ഥിതിക്കും 

പ്രവൃത്തിക്കും ശിവന് തന്നെയാണു കാരണം. ആത്മബോധത്തില് 

നിര്മ്മലബോധ സ്വരൂപനായ ശിവന് വത്തിച്ചു” സകലതും അറീ 

യാന് ശക്തിനല്കുന്നു. അതുപോലെ തനൊ ആത്മാവിന്െറ 

ഇച്ഛയും ശ്രിയയും ശിവന്െറ ഇഷ്ലുയേയും ക്രിയയേയും ആശ്രയി 
ച്ചാണുണ്ടാകുനാതു”. ഈ പരമാത്ഥം. ശരിയായി അറിയുനാതു 
തന്നെയാണു” മോക്ഷമാര്ഗ്ഗം. ആ തത്വം അവലംബിക്കുന 

വക്ട? കര്മ്മബന്ധങ്ങങാം അറവര്പാകും. ചിത്തം നാിമ്മ 

ലമാകും. അവര ശിവമയമായിത്തിരന് ശിവാനന്ദം പ്രാപി 
ക്കുന്നു. മൂങ്ങനെയുള്ള ശിവാനന്ദലാഭത്തിനു' ഭക്തീസധന 
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വളരെ സഹായിക്കുന്നു. ശിവന് ആത്മാവോട്ട ചേര്ന്നിരിക്കുന്ന” 

അദദ്ദഹത്തിനെറ കൃപാകടാക്ഷം തനൊയാണു്. അതിനാല് അദ്ദേ 

ഹത്തെ സ്നേഹത്തോടും വിഷയ വൈരാഗ്യത്തോടടം കൂടി സേവി 

ക്കണം. അതു തന്നെയാണു” ഭക്തി. അഹക്കാരം നീങ്ങിയാല് 

മാത്രമേ ശീവഭക്ഷി ഉണ്ടാകയള്ളു. അഹങ്കാരം നീങ്ങുന്നതിന് 

നാലു സാധനങ്ങാം ഉണ്ടു്. ചര്ച്ച, ക്രീയ, യോഗം, ജ്ഞാനം. 

ശിവക്ഷേത്രം വൃത്തിയാക്കുന്നതു”, ശിവ വൃജയ്ക്കകായി പൂഷ്ക്ും വറി 

ക്കുനാതു”, മാലകെട്ടുന്നതു് മുതലായവ സ്നേഹപൂര്വം ചെയ്യുന്നതു" 
ചയ്ക്യയിര പെടുന്നു. ധുപദീപാഭികാം കൊണ്ടു” ആന്തരവും ബാഹൃ 

വുമായി പൂജിക്കുക തുടങ്ങിയവയാണു” ക്രിയ. ത്രിഗുണങ്ങളളേയും 

ഇന്ദ്രിയങ്ങളേയും അടക്കി പ്രാണായാമം കൊണ്ടു: സുഷ,മ"നമാ൪ 

ശത്തെ തുറന്ന് പരമജ്യോതിസ്സറീരു ആണ്ടിരിക്കുന്നതാണു യോഗം: 

പതു, പതി, പാശം ഈ മുന്നു തത്വങ്ങളെ ശരിയായറിഞ്ഞു” 

പൂര്വ്വ കര്മ്മ ഫലങ്ങള്ം കൊണ്ടുണ്ടായ അല്ലജ്ഞത നിശ്ശേഷം 

നീങ്ങി ശിവജ്ഞാനം വീശഭമായി പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന ഒരു മനസ്സു 

ലബ്ലമാകുന്നതാണു” ജ്ഞാനം. 

ഈ നാലു സാധനങ്ങളും നിഷ്യാൂര്വം അനുഷ്ഠിച്ചാല് 

ശിവനുമായുള്ള നിതൃസംബന്ധം ഏര്പ്പെടും. താന് ശിവന്െറ 

ഭാസനെന്നോ സല്പുത്രനെന്നോ സഖാവെന്നോ ആത്മാവിന്െറ 

ആത്മാവെന്നോ ഉള്ള ഭാവനകൊണ്ടു” പരമജ്ഞാനം ഉദിച്ചു 

ശിവാനന്ദമുക്തി ലഭിക്കും. 

ശൈവസിദ്ധാന്ത പ്രകാരം മുപ്പത്താര തത്വങ്ങം ഉണ്ടു". മുല 

പ്രകൃതിയില് നിന്നും ആരംഭിക്കുന്നു ഇരുപത്തിനാലു തത്വങ്ങളും 

അതശ്ുദ്ധമായയുടെ വികാരങ്ങളാണ്. ബുഭ്ധിയത്രേ ആദൃത്തെ 

വികാരം. അതില്നിന്നും അഹങ്കാരവും അഹങ്കാരത്തില്നിന്നും 

മനസ്സും ഉളവാകുന്നു ബുദ്ധിയും അഹങ്കാരവും മനസ്സും അന്തകരണ 

ത്തിരു ഉംപ്പെടുന്നു. അഹങ്കാരം മൂന്നുവിധം. സാത്വികം അഥവാ 

തൈജസം, രാജസം അഥവാ വൈക്ടതം, താമസം. സാത്ത്വികാ 

ഫങ്കാരത്തില് നിന്നു മനസ്സു മാത്രമല്ല ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങംം അഞ്ചും 
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രാജസാഫങ്കാരത്തില് നീന്നു” കര്ദ്യമ്മന്ദ്രീയങ്ങഥം അഞ്ഞും ജനി 

ക്കുന്ന. താമസാഹങ്കാരത്തില് നീന്നുമാണാ* ശബ്ദും, സ്റ്റര്ശം, 

രൂപം, രസം, ഗന്ധം എന്നുള്ള അഞ്മു തന്മാത്ര കം ഉണ്ടാകുന്നതു്. 

ആകാശം, വായു, അഗാ!, ജലം, വൃഥിവി ഈ പഞ്ചമഹാഭുത 

ങ്ങാം തന്മാത്രകളുടെ വികാരങ്ങളാണു”. മഹാളുതങ്ങളുടെ കാരണ 

മായതുകൊണ്ടു്  താമസാഹക്കാരത്തിനു ഭൂതാദി എന്നു പേരു 

സിദ്ധിച്ചു. ഇരുപത്തിനാലു തത്വങ്ങളും ഭോഗൃകാണ്ഡത്തില് ഉം 

പ്പെടുന്നു. 

അശ്രദ്ധമായ കാലം, നിയതി, കല എന്നി മുന്നു തത്വങ്ങ 

ളീല്ക്രടിയാണു' മുലപ്രകൃതിയെ അഥവാ പ്രകൃതിമായയെ സൃഷ്ടി 

ക്കുനാതു". മറെറല്ലാകാരണങ്ങം ഒത്തുക്രടിയാലും കാലക്രദമണ 

മാത്രമേ അവ ഫലിക്കുന്നുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടു” കാലം ഒരു പ്രത്യേ 

കതത്വം തന്നെ. ഓരോ ആത്മാവിനും സമുചിതമായ കര്മ്മ 

ഫലം നംംകുനാതു” നിയതിഅത്രേ. കലമൂലമാണു* തൃത്മാ 

വിനെ ആവരണം ചെയ്യുന്ന അന്ധകാരം ആംശികമായി നീങ്ങു 

ന്നതു്. കലയില്നിന്നും ഒരു വശത്തു” മുലപ്പകൃതിയും മറേറ 

വശത്തു” വിദ്യയും രാഗവും ഉളവാകുന്നു. കാലം, നിയതി, കല, 

വില്ല, രാഗം ഈ അഞ്മു തത്വങ്ങളെ പഞ്ചകഞ്ചുകങ്ങളെന്നു പറ 

യുന്ന. ഇങ്ങനെ ക്ഞ്മുകിതമായി അവില്യാദീ പഞ്ചദക്ശേശങ്ങ 

ളോടുക്ൂടി ആത്മാവു മുലപ്രകൃതിയെ അനുഭവിക്കുനനതിനര് സന്നഭ്ധ 

മാകുന്നു. ഈ അഞ്ചുക്സേശങ്ങാംക്കു” പുംസ്ത്രമലം എന്നാണുപേര്. 

ഈ അവസ്ഥയില് വത്മിക്കുനന ആത്മാവു പുരുഷതത്ത്വം 

എന്നൊരു പ്രത്യേക തത്ത്വമത്രേ. അശ്രദ്ധമായ മുതല് പുരുഷന് 

വരെ ഏഴു തത്ത്വങ്ങാം ഭോജയ്തൃകാണ്ഡത്തീല് ഉഹംപെടുന്നു 

പ്രകൃതി. തുടങ്ങിയ ഇരുപത്തിനാലുതത്ത്വങ്ങം അശുഭ്ധമാര്ഗ്ശു 

ത്തില് അന്തര്ഭവിക്കുന്നു. അവശേഷിക്കുന്ന അഞ്ചു തൂദ്ധതത്ത്വ 

ങ്ങളെപ്പുററി ആലോചിക്കാം. ശിീവതത്ത്വമാണവയില് പ്രഥമം. 

അത്തു” ഏകവും സര്വ്വവ്യാപിയും നിത്യവയം അത്രേ. ജ്ഞാന 
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ക്രീയാസ്വരൂപമായ ആ തത്ത്വം മറ൨ ശ്രദ്ധതത്ത്വക്ങറംക്കു കാരണ 

മാകുന്നു. ആത്മാക്കളുടെ ജ്ഞാനശക്തിയേയും ഇഛാശക്തിയേയും 

പ്രകാശിപ്പിക്കാൻ ശിവതത്വം സഹായിക്കുന്നു. ശക്തിതത്ത്വ 

മാണു” ശിവതത്ത്വത്തില് നിന്നും ആദ്യമായി ജനിക്കുന്നതു”. 

ജ്മോനശക്തിയും ഇഛാശക്തിയും തൂലൃസ്ഥിതിയില് വത്തിക്കുന്ന 

സദാശിവതത്ത്വം ശക്തിയില്നിന്നും സംജാതമാകുന്നു. അതില് 

നിന്നും ഇഛാശക്തിപ്രധാനമായ ഈശ്വരതത്ത്വം ഉദ”ഭവിക്കുന്ന. 

ഈശാഠതത്ത്വത്തില് നിന്നും ഉളവാകന്നതത്രേ ജ്ഞാ൯നപ്രധാന 

മായ ശുദ്ധവിദ്യാതത്ത്വം. 

ഈ അഞ്ചു ശുദ്ധതത്ത്വങ്ങളും ശരുദ്ധമായയുടെ അത്ഥപ്രപ 

ഞ്ചത്തിലുക്ള വികാരങ്ങളാണ്”. ശബ്ദപ്രപഞ്ചത്തിര” നാമുവി 

കാരങ്ങാം ഉണ്ടെന്നു ശൈവസിദ്ധാന്തം ഘോഷിക്കുന്നു. നാം 

കേഴംക്കുന ശബ്ദം വൈഖരിയാണു്. അതുതന്നെ രണ്ടുവിധം. 

സ്ഥൃലവ്യം സുൂക്ഷ്മവ്ം. സ്ഥൃലം. ശ്ുദ്ധവിദ്യതത്ത്വത്തിലും 

സൂക്ഷ്മം ഈശ്വരതത്ത്വത്തിലും വത്തിക്കുന്ന. മഭ്ധ്യമ, സദാശിവ 

തത്ത്വത്തിലും പശുൃന്തി, ശക്തിതത്ത്വത്തി (ബിന്ദുതത്ത്വത്തിലും 

സൂക്ഷ'മതമമായ പരാശിവതത്ത്വ (നാദരതത്ത്വ) ത്തിലും സ്ഥിതി 

ചെയ്യുന്നു. 

മുമ്പ പ്രസ്താവിച്ച ആണവം, കര്മ്മം, മായ ഇവയാണ് 

ആക്മാവിനെറ പാശങ്ങം. ആണവം സ്വാഭാവികമായിത്തനൌ 

ഉള്ള മാലിമന്യമത്രേ. അതുകൊണ്ടത്രേ വിഭുവായ ആത്മാവ്യ, 

സ്വയം അണെവെന്നു സഭല്ലിക്കുന്നതു”. തന്നിമിത്തം അതിന്െറ 
ഇഛാശക്തിയും ജ്ഞാനശക്തിയും പരിമിതമമെന്നു തോന്നുന്നു. 

അങ്ങനെ സഭ്ല്ലിച്ചു് പുണ്യപാപങ്ങം ചെയ്യുന്നു. ആ കര്മ്മ 

ങ്ങളുടെ ഫലം അനുഭവിപ്പു” ക്ഷയിപ്പ്ിക്കണം. ആ ഫലങ്ങ 

ഉാണ* കര്മ്മപാശം. ഇങ്ങന ഫലം അനുഭവിച്ചു" അറിവ, 

സമ്പാദിക്കാന് ഭോഗ്യവസ്തുക്കളും അറിവിനും അനുഭവത്തിനും 

ഉതകന കരണങ്ങളും വേണം അവയെയാണു അശുദ്ധമായ സൃഷ്ടി 
ക്കുന്നതു". അതത്രേ മായാപാശം; 
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ഈ മൂന്നു പാശങ്ങളും ഉള്ള ആക്മാക്കളെയാണു” സകളങ്ങ 

ളെന്നു വിധിക്കുന്നതു”. പ്രളയകാലത്തു” മായാപാശംഇല്ലാതെയാകു 

ന്നതുകൊണ്ടു്” അങ്ങനെ വത്തിക്കുന്ന ആത്മാക്കളുടെ പേര് പ്രളയാ 

കലങ്ങാം എന്നാകുന്നു. ആ ആത്മാക്കുരംക്ക് ആണവവ്യം കമ്മവയം 

അവശേഷിക്കുനാതുകൊണ്ടു നവസ്തൃഷ്ടിയില് നവലോകങ്ങളില് 

അവയെ ക്ഷയിപ്പിക്കേണ്ടതായുണ്ടു'. കര്മ്മം ക്ഷയിച്ചു ആണവം 

മാത്രം അവശേഷിക്കുന്നു. ആത്മാക്കറം ആണു” വിജു“ ഞാനാകല 

ഞ്ങ0ം. ഈ ആക്മാക്കം ശൃഭ്ധാമായാ സൃഷ്ടരങ്ങളായ ലോകങ്ങ 

ളില് അധിവസിക്കുന്നു 

പരമശിവന് സഖ്ൃവദാ പാശമുക്തനായി വര്ത്തിക്കുന്നു. കരു 

ണാമയനായ അദ്ദേഹം അഞ്ചു കായ്യങ്ങം --- സൃഷ്ടി, സ്ഥിതി, 

സംഹാരം, തിരോധനം, അനുഗ്രഹം, നിര്വഹിച്ചുകൊണ്ടിരി 

ക്കുന്ന. ആത്മാക്കളുടെ അജ്ഞാനത്തെ നീക്കി ആന്തരശക്തിയെ 

പ്രകാശിപ്പ്ിക്കുകയാണു” പരമശിവന്െറ ഉദ്ദേശം. അശുദ്ധ 

മായയില്നിന്നും ഉത്പന്നങ്ങളായ ശരീരങ്ങഠം കരണങ്ങം മുത 

ലായ ബാഫ്യപദാത്ഥങ്ങഥം കൊണ്ടു” അജ്ഞാനം ആംശികമായി 

മാ൨ന്നു. അതുകൊണ്ടാണു” ഭഗവാന് സ്തൃഷ്ടിസ്ഥിതികറം നടത്തു 

ന്നതു്. ഇതുമൂലം ആത്മാക്കംം പുനര്ജ്ജന്മം സ്വീകരിച്ചു” 

കര്മ്മം സമ്പാദിക്കുകയും ക്ഷയീപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതോടു 

കരടി ആത്മാക്കാംക്കു” അനുഭവജ്ഞാനം സീദ്ധിക്കുന്നതിനാര 

ആണവമാലിനൃത്തിന്െറ ശക്തി ക്ഷയിക്കുന്നു. ഏല്ലാ ആത്മാ 

ക്ഷ0ംക്കും പരിപക്വത വരുന്നതു” ഒരുപോലെ അല്ല. മാത്രമല്ലം 

ചില ആത്മാക്കറം ദീര്ഘകാലം കൊണ്ടേ പരലോകം പ്രാപി 

ക്കയുള്ളൂ. ചിലപ്പപോം താല്ല്ലാലികമായി അധോഗതിയും സംഭ 

വിക്കുന്ന. ഏതായാലും പുനര്ജ്ജന്മം ക്ലേശകരം തന്നെ. അതി 

നാര പുരോഗമിക്കുന്ന ആത് മാക്കംക്കു് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക്” വിശ്രമം 

നല്കേണ്ടതാവശ്യമാണു”. അതുകൊണ്ടു് സംഹാരവും ശിവക? 

തണ്യം തന്നെ. ലൌകികഭോഗങ്ങളെ ശാശ്വതസുഖങ്ങളായി കരു 
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താന് പ്രേരിപ്പിീക്കനതാണു തിരോധാന ശക്തി. അങ്ങനെ 
ദീര്ഘകാലത്തെ അനുഭവം കൊണ്ടു” ലാകീകസുഖങ്ങളിലും 

അവയ്മു കാരണങ്ങളായ കര്മ്മങ്ങളിലും വിരക്തി ജനിക്കുന്നു, 

അപ്പ്യോഴാണു" ഈശ്വരാനുഗ്രഹം, അരും, ഉണ്ടാകുന്നതു". പരമ 
ശിവന് സ്വയം ആവിര്ഭവിച്ചു” ആ ആത്മാവിനു” ഉപദേശം 

നരുകുന്നു വിജ്ഞാനാകലങ്ങളായ  ആത്മാക്ക€ംക്കു അദ്ദേഹം 

അന്തര്ജ്യോതിസ്സ്റായി വിളങ്ങുന്നു. പ്രളയകാലങ്ങാംക്കാകട്ടെ 

പരമശിവന് ദിവൃരൂപത്തില് പ്രകാശിക്കുന്നു. സകളങ്ങംക്കു 

ഗുരുവായി ഭവിക്കുന്നു. ഭ൪ശനം, സ്പര്ശനം, ഉപദേശം ഇവയില് 

ഏതെങ്കിലും ഒന്നുകൊണ്ടു" പരമശിവന് ദീക്ഷ (പരിശുദ്ധി) 
നടത്തുന്നു. അപ്പോഴാണു ആത്മാവു ശീവത്വം പ്രാപിക്കുന്നുതും 

സകലതും ശിവമയമായിക്കാണുന്നതും. വിന്നീടു" അതിനു 

ദുഃഖമോ അപൃ൪ണ്ണുതയോ ഇല്ല. ജ്ഞാതാവും ജേഞയവും ശിവ 

നായി ഭവിക്കുന്നു. പ്രാരബ്”ധകര്മ്മംകൊണ്ടു" ദേഫം കുറേ 

ക്കാലംക്രടി നിലനിന്നാടും ബന്ധനം ഉണ്ടാകയില്ല. മുമ്പു 

പാശത്തിൽക്രടി ജ്ഞാനം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. ഇപ്പ്പോറം 

പതിയില്ക്രടി അനുഭവിക്കുനു. പാശജ”ഞാനവും പശുജ”ഞാ 

നവും മാറി പരിജു“ഞാനം ഉളവാകുന്നു. ചയ്യക്രിയ, യോഗം 

ഇവ അജ്” ഞാനനാശത്തിനു സഹായകങ്ങളാണെങ്കിലും ജ"ഞാനം 

തന്നെയാണ് അജഞാനത്തെ പാടേ അകററി മോക്ഷം നല്കു 

നാത്. ശാസ്ത്രവും വിശിഷ്ട പ്രമാണമായതുകൊണ്ടു” ജ“ഞാനലാ 

ഭത്തിനുപകരിക്കുന്നു. 

ഇവ്രുകാരം ജീവനമുക്തി കൈവനാവരു' യാതൊരു കത്ത 

വവും അവശേഷിക്കുന്നില്ലം സത്സംഗം ക്ഷേത്രദര്ശനം മുതലാ 

യവ മുക്തിപ്രാപിക്കാ൯ സഹായിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവകൊണ്ടു" 

ജീവനുക്തനു” ഒരു പ്രയോജനവുമില്ല. ' എങ്കിലും ജീവന്മുക്തന്റെ 

ജീവിതം ലോകാനുഗ്രഹത്തിനായി ഭവിക്കുന്ന. 

ങ്ങനെയുള്ള ഒരു ജീവന്യക്തന് ലോകസംഗ്രഹത്തിനായി 
രചിച്ച ഗ്രന്ഥമാണ് ഒഴിവിലൊടുക്കം. 
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തമീഴു സാഹിതൃത്തിലും ഭാരതീയ സാഹിത്യത്തിലും മാത്ര 

മല്ല വിശ്വസാഹിതൃത്തില്പോലും അതൂത്തമസ്ഥാനം അര്ഫി 

ക്കുന്ന തിരുക്കുറാം വിജയകരമായി വ്യാഖ്യാനസഹിതം മലയാള 

ഭാഷാപദ്ൃത്തീല് വിവത്തനം ചെയ്തിട്ടുള്ള പരമാത്ഥ 'തത്വനിഷ്ട 

നായ ശ്രീ. ജീ. ഭാസ്തരന്നായര് ഈ അമുല്യനിധിയും കൈര 

ളിക്കു ദാനം ചെയ്യാന് പരിശുമിച്ചിരിക്കുന്നതു" സര്വ്വഥാ അഭി 

നന്ദനീയംതന്നെ, കുറളിന്െറ ആന്തരാത്ഥം ആവിഷ്ഠരിച്ചു 

പ്രകാശിപ്പിക്കാന് മറെറാരു ഗ്രന്ഥകാരനും ഇത്രത്തോളം ശ്രമി 

ച്ചിട്ടുള്ളതായിത്തോന്നുന്നിലൂ. സുദീരഘവ്യം ശീരന്തരവയം ആയ 

മനനം കൊണ്ടുമാത്രമേ ആ മഹാവാകൃങ്ങളുടെ ഗുഡ്ാത്ഥങ്ങ?ം 

വെളിപ്പെടുകയള്ളൂ. 

പരമപുരുഷാത്ഥം പ്രാപിക്കാനാഗ്രഷിക്കുന്ന മുമുക്ഷുക്ക€ംക്കു" 

ഒഴിവിലൊടുക്കം ഒരുററ മിത്രമാണെന്ന് നിസ്സംശയം പറയാം. 

മറവള്ളവക്രം ഇതു” ഒരു പ്രേരകമായി ഭവിക്കുന്നതാണ്”, ഉദാഹര 

ണമായി ഏതാനും പഭ്യങ്ങം ഉഭ്ധരിക്കാം:- 

സത'ഗുരുവിനെജല്ലാതെ അനുഭവം ജല്ലാത്ത- ഒരുവനെ 

ആശ്രയിച്ചാല് വന്നുചേരുന അപകടം എത്ര സരസമായി പ്രതി 

പാദിച്ചിരിക്കുന്നു. 

ഭ്രാന്തന്നായ'പോഖപക്വന്നറിവിനെയുപദേ-- 

ശിപ്പതും വിജ്ഞാനാണെ- 

ന്നജ്ഞങടംത ചെനടുക്കുനാതുമവനിവനോ- 

തന്നതും പീന്നപായം; 

അന്തംവീട്ടാററിലാഴും കരദിയെയിഭയന് 

മേഷമെനോര്ത്തു ചാടി-- 

ബ്ബന്ധത്തില്പ്പെട്ടതാഴ്ചംകെടുതീയിലീരുപേ-- 

രുംനശിക്കുന്നിതൊന്നയേ'. 
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'പശുപതിയായ പരമശിവന്െറ അനുഗ്ൃഹശക്തിയെ ഇങ്ങ 

നെയാണ് വിവരിച്ചിരിക്കുന്നതുഃ:- 

അഷ്ടരൂപമൊടുപഞ്ചവൃത്തികളു--- 

മിച്ഛുകൊണ്ടു ശിവരുപവ,ം 

വെററിട്ടംഫലമര്രൂപ, . രപ, പര? 

വുരണാത്മവെളിയുംതഥാ 
നിഷ്ടയോടരിയ ജീവബോധമൊഴി... 

വികലിമ്പമുളവായ്കെടും 

രണ്ടു, മൊന്നുമിതിസര്വ്വവ്യം വിഷയ- 

മാണുകാണരുളിനുള്ളിലേ, (80 

ശീവാനുഗ്രഹം കൂടാതെ സ്വബ,ദ്ധികൊണ്ടുകിട്ടുന്ന അറിവ"നീസ്സും 

രമെന്നു” ഈ പദത്തില് കാണിക്കുന്നു:-- 

ഉരരെങ്ങെന്നറിയാതെ നിശ്ശ വഴിയും. 

ചോദിച്ൂതേടിപ്പപടി-- 

ചയരെത്തുനാതു തന്നിലുള്ളൊരറിവാ- 

ലാണെനാതോക്കാത്തവന് 

പചേവര്ഷം പപൊഴിയും വഴിക്കുകടയുട 

കക്ഷത്തിടുക്കിപ്പിടി 

ച്ലാവേളേംമഴ, ചാടിയോടി, നനയും 

തന്ബ്ദ്ധികെട്ടുള്ളവന്. 

പൊയ്യേനീന്ദ്രിീയബോധമെമക്കെയറിയാ- 

നിപ്പോഠം കഴിഞ്ഞെന്നുതും 

കയ്യെത്തുംപടിതന്നിലുള്ളൊരറിവാ--- 

ലാണെന്നറിഞ്ഞീട്ടമേ 

ഖെ, ഒധിഷ്ക്കിന്രിയബോധമറെറാരരുളേ 

നന്നെനാതോക്കാതെ, മുന് 
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ബൃഷ്ധിഷ്ലിന്രിയബോധമേകമറിവെ.. 

ത്താനാശൂയിക്കുംജളന്. 0-1 

ശീവയോഗത്തെ ഇപ്രകാരം വര്ണ്ണിക്കുന്നു: ടി 

ത്ത്ത്വംപ്പോല്കരണങ്ങ?ം കണ്ടതെതുമേ 

തന്ബോധ, മല്ലേശിവം, 

തത്ത്വത്തെത്തുടരാതിരുന്നഃ ശീവയോ-: 

ഗത്തെ, സൂരിച്ചാകിലോ 

പൊന്തുംതനാഭിമാനമത്രശിവയോ-- 

ഗംതെല്ലയഞ്ഞാകയാല്, 

പൊന്താതായതുമെങ്കിലേറമ അളാല് 

പ്രാപ്ലംശീവം നീശ്ചയം. 10-98 

സദുദൃമങ്ങളെ സര്വ്വഥാ സഹായിക്കാന് സന്നഭ്ധരായ സജ്ജ 

നങ്ങളും സത“സാഹിതൃഒത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാന് ബദ്ധശ്രദ്ധ 

മായ സവ്വകലാശാലയും ധര്മ്മസ്ഥാപനങ്ങളും പൊതുജനക്ഷേമ 

തല്ലരമായ ഗവണ്മെന്വം ഈ മലയാളമഹാഗ്രന്ഥത്തിന്െര പ്രചാ 
രത്തിനു സമുചിതമായ പ്രോത്സാഹനം നദു.മെന്നു” ആശിക്കാവു 

ന്നുതാണു”. 

ഇതുടപാലുള്ള അനേകം ഉത്തമഗ്രന്ഥങ്ങം രചിച്ചു” കൈ 

ളീയെ സേവിക്കാന് ശ്ര" നായക്ഷ” ആയുരാരോഗൃസരഖൃങ്ങം 
ഉണ്ടാകുമാറാകട്ടേ എന്നു പ്രാത്ഥി്യുകൊള്ളുന്നു. 

ഫരിപ്പാട്ട്. 2, ടി 19, 13, 4. റ്. ., 
പ്, 55, 1905 11 ധാ പ ല്ലി, 1. 
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അഭിപ്രായം. 

മുത്തമിഴു നാടുകളില് പ്രഥമസ്ഥാനം വഹിക്കുന്നതു ചേര 

നാട്ട്, “ചേരളം” എന്നതു കാലശ്രമത്തില് കേരളം എന്നായി. 

പ്രകൃത്യാ “മലനാടു? എന്ന പ്രസിദ്ധിയാര്ജ്ജിച്ച ഈ നാടിന്െറ 

ഒരു ഭാഗം പര്വ്വതവും മ൨ഭാഗം സമുദ്രവും ആണു്. മലയ്ക്കു 

ആഴിക്കും ഇടയ്കുള്ള ടടൂപ്രദേശം എന്നനിലയില് ഈ നാട്ടിനു" 

മലയാളം എനാ പേരും സംജാതമായി. കാലാന്തരത്തില് 

ചെന്തമിഴുനാട്ടില്നിന്നും വേവപ്പെട്ട' ഇവിടത്തെ ഭാഷ, കല, 

ആപാരങ്ങംം എന്നിവക്കു അദിസ്ഥാനപരമായിട്ടല്ലെങ്കിലും 

ബാഹ്യമായ വൃത്യാസങ്ങഥം ഏര്പ്പെട്ടു. ഇവിടത്തെ ഭാഷയ്ക്കും 

മലയാളം എന്തതനെ പേരായിം അന്നു, തമിഴരുദേതായ 
ശൈവസിഭ്ധാന്തം ഇന്നാളിലും പ്രചാരത്തിലിരുന്നു. ഇപ്പോഴാ 

കട്ടെ, ജനങ്ങം “പൃശുവതുനീറ്, പേശുവതുകീതെ' എന്മട്ടി 

ലാണു”. ഇതെങ്ങനെ സംഭവിച്ചു. നമ്പൂതിരിമാരുടെ ആഗമ 

നത്തോടുക്ടടി മലയാളഭാഷയില് ധാരാളം സംസ്കൃതത്തിന്െറ 

കലര്പ്പുണ്ടായി. അങ്ങനെ രാമായണം, ഭാഗവതം, ഭാരതം 

മുതലായ കൃതികാം മലയാളത്തില് രചിക്കപ്പെട്ടു. ഈ പുരാണ 

ങ്ങളില് നിന്നുമുള്ള ഇതിവൃത്തങ്ങളില്ക്രടി കഥകളി ഓട്ടന്തുള്ളല് 

തുടങ്ങിയ സ്വതത്തരകലാഭിനുയപ്രസ്ഥാനങ്ങഴം അഭിവ്ൃഭധിപ്പെട്ടം 

കാലംലെല്ലദന്താവം ഇരുനാടുകളിലുമുള്ള ഭാഷകാം വൃത്ൃസ്ഥ 

പരിതസ്ഥിതികളില് വളന്നപോന്നതിനാല് തമിഴുഭാഷയില് 

ണീര്മ്മീക്കപ്പെട്ടീട്ടുള്ള ശൈവസിഭ്ധാത്മകൃതികം കേരളീയക്കു? 

അന്സൃങ്ങളും അപരിചിതങ്ങളും ആയിത്തീനു. തിരുവിളൈ 

യാടര് പുരാണം പോലുള്ളകൃതികാം ഹാലാസൃമാഹാത്മയം തുട 

ങ്ങീയവയെപ്പോോലെ പ്ര ചാരത്തിലീരിക്കുന്നുണ്ടു”. എന്നാലും 

ശൈവസിഭ്ധാന്ത കാതലുകം എന്നു പറയാവുന ഏത്രയോ കൃതി 

കം മലയാളികഠംക്കു പ്രയോജനപ്പെടേണ്ടതായുണ്ടും നാട്ടിന്റെ 
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പഴമകളെ പുതുക്കുന സദ?്വ്ൃത്തിയില് കേരളീയരില് പലരും 

വ്യാപൃതരാണ്. അക്രട്ടത്തില് ശ്രീ തിരുവല്ലം ഭാസ്ത്ൃര൯ നായര് 

ഏററവും പ്രശംസനീയന്തന്നെയാണു”. അദ്ദേഹത്തിന്െറ മഹാ 

യജ് ഞങ്ങം അനശ്വരമായി വിജയിച്ചു വരുന്നുമുണ്ട്. 

മനസ്സിലാക്കാൻ ശഗുരുമുഖേനയല്ലാഭ പ്ര സിഭ്ധ തമിഴു 

പണ്ഡിതന്മാക്കും ഏത്രയും ദൂര്ഗ്രഹമായ “ഒഴിവിലൊടുക്കം? എന്ന 

മഹാഗ്രന്ഥത്തെ മലയാളത്തില്, അതും മഹാകാവ്യമായിത്തന്നെം 

പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഇദ്ദേഹത്തിന്െറ വൈഭവം അസാ 

ധാരണമെന്നേ പറയാവു. വേഭാഗമപ്പ്പൊതുവിലുപദേശം, സന്തി 

തിപാതത്തുത്തമരൊഴിവു, യോകക്കഴററി, കിരിയൈക്കഴററി, ചരി 

യൈക്കഴററി.  വിരത്തിവിളക്കം, തുറവു, അരുളവത്തത്തന്യൈ, 

'വാസനൈമാണ്ടാര്തളന്യെ, നിലൈയിയല്പു, എന്നീ വിഷയ 

ങ്ങളെ ഈ പ്രബ്ബന്ധത്തില് വിജയകരമായി പ്രസ്താവിച്ചിരി 

ക്കുന്നു. 

ജ”"ഞാനേശ്വരനായ തിരുജ്ഞാനസംബന്ധപ്പെരുമാളിന്റെ 

തിരുവടികളെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് കണ്ണുടൈയവള്ളലാര് രചിച്ചി 

'ട്ടുള്ളതത്രേ ഈ അരുംഗ്രന്ഥം. തിരുവള്ളുവര് അരുളിച്ചെയ്തിട്ടുള്ള 

തനുസരിച്ചു്, “കണ്ണുള്ളവന് എന്നാല് “:സാക്ഷാല്ക്കരിച്ചവന്' 

എന്നത്ഥം. ഇദ്ദേഹം ഗുരുവായി വരിച്ചിട്ടുള്ളര്തോ, സാക്ഷാല് 

ജഞാനംതന്നെ മൂത്തിയായിട്ടുള്ളവനും. ഇങ്ങനെ കണ്ണുടയവള്ള 

ലാ൪ ജ്ഞാനത്തെ പ്രതൃക്ഷമാക്കിക്കാട്ടുന്ന കാഴ്ചയാണു” ഒഴിവി 

ലൊട്ടക്കത്തിനെറ ഉള്ളുടക്കം, 

ഇനി തര്ഓജിമയിലോട്ടൊന്നു കണ്ണോടിക്കാം. പ്രരേംഭ 

ഗ്ലോകത്തില് ഗുരുകടാക്ഷത്തെ സൂരിക്കുന്നിടത്തു” *പേകക്ഭ 

ങി൭ശ്ു ലന ബമിഖണകാ 0൭൭ ഉത്ധക്കര്ുഞങ്ഞ റ്ലന് 

ഖഗമഞ ൭൫ക്ഷ൭്ങഴ, എന്നതിനെ 

തന്ബോധം തീര്ത്തു മുക്തിയ്ക്തി രളതിലുഭയം 

ചെയ്യേഴും ഭാസ്തരരന്നൊ-- 
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ത്തിബ്*ട്ടുവില് കണ്ടൊരാസത് ഗുരുവരനരുളും 
പ്രേമകാരുണൃഫസ്സം. 

എന്നു" തര്ജ്ജിമ ചെയ്ലിരിക്കുന്ന. അതെ, സതൃത്തില് ശീവാഗ 

മങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ കേരളനാട്ടിലുള്ള തമസ്സിനെ 

അകററാന് ഉദിച്ചുയരുന്ന ഭാസ്ത്രരനെപ്പോലെ (ഈ ഭാഷാഗ്രന്ഥ 

ത്തിന്െറ രചയിതാവും :ഭാസ്ത്ൃഠ൯? തന്നെയാണല്ലോ) ആത്മ 

പ്രകാശം തരുന്നതിനു ഗ്രന്ഥം നിര്മ്മിച്ചകരുത്തും കൈയ്യും ആരം 

ഭന്ലോകത്തില്തന്നെ തഴച്ചു നില്ലയന്നതുു് ശ്രദ്ധേയമാണു", 

ഗ്രന്ഥം പഠിച്ലും പ്രയോജനം വരാത്തവരെപ്പുററി പഠയു 

ന്നിടത്തു". 

ഖന അഫ്രക്കന്ഖ൫ ൧൧൭൭ ക്കക്കനകന ഖന 

ദ്മരശുക്കന കക ള്ക്ക്, 

എനന മുലഗ്രന്ഥവരികളെ 

കായയന്നില്ലിഹരംട, മണ്കലമഹോ 

പൊന്നാകയില്ലഗീയിരല് 

എന്നു” സമഞ്ജസമായി പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു . 

ഇനിയും. 

ക്ങ്൦ങ്ഞ 7.9൧ ൭൧ ഞകക് ഞക്ഖക്ഥനക്കന൫ക്ഖ്ലനമ 

കങ്ഞങ്ങന ഞ്ഞ ഞഥഥ്ധനനകനങ്ങ, 

എന്നമുലഗ്രന്ഥവരികളെ: 

കണ്ണ്ാടിത്തടമാഴികാട്ടുവതുപ്പോരു 

കണ്കേഃണെറിഞ്ഞമ്പൂനായ് 

പെണ്്തോതുനാതുപോലെയും മറകളോ- 

തീടടംമഹദ്വൈഭവം. 
എന്നു് പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ഇതില് ആഴി, 

“കണ്കോണെറിഞ്ഞു' മറ എന്നീ പദപ്പയോഗങ്ങളില്ക്രടി 

കാണാവുന്ന കവിവൈഭവം അസ്ധ്യാദൃശമാണു”. 

അതിപ്രൌഡഥവും അത്ൃഗാധവും ആയ ആശയങ്ങളേയും 

എത്രയും ചെവതായ വാക്കുകളിലും ശൈലികളിലും കരടി പ്രകാശി 
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പ്പിക്കാന് സംസ്കൃതഭാഷക്കു കഴിവുണ്ടു”. ഇക്കായ്യത്തില് തമിഴു 
ഭാഷ സംസ് കൃതത്തേയും അതീശയിച്ചു നില്ലയന്നുവെന്നു” ഈ രണ്ടു 
ഭാഷകളും ഒന്നുപോലെ അറിയുന്നവക്കറിയാം. മലയാളഭാഷയ്ക്തം 

ഈ വിഷയത്തില്, മറേറതു ഭാഷകളോടും കീട നില്ല്ഛാന് കഴിയു 

മെന്നു' ഈ. “ഒഴിവിലൊടുക്കം ഭാഷ? സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നതു ഉട 

നീളം സ്സുഷ്ടമാണു്. 

അശഗൃഹിീതനല്ലാത്ത ആരും ആശയഗ്രഹണത്തിനു കുഴങ്ങി 

പ്പോകമെന്നുള്ള ആശയങ്ങളെപ്പ്യോലും ക്ലേശരഹിതമായി. പരിഭാ 

ഷയില് വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതിനു" അനവധി ഉദാഹര 

ണങ്ങം ഉണ്ടു”. ഒരുദാഹരണം! 

൧ മികിക്കന ഒ മിധ മിധനഥ ൪0ഥങ മന ൭ 

ഥഥമഞഖക്കക്ക്ധ്ഖ ഥരു൪ക്ന ലശിധിലഞി- 
ഒ കനല ഥഥധതഖക്ക ഖഥധന ഥമിഠിഖതിക്ര 

ഥനകന്ധഥ ഖഗനക്കനഥ.ക, 

തര്ജ്ജിമനോക്കുക. 

ആത്മാവുംക്രടവേ വാണറിവിനെയറിയി- 

ക്കാതറിഞ്ഞെന്നതില്ലീ- 

യാത്മഃവെജ”ജീവനും; വിസ്മൃതിയതിനിതുതാ൯ 

കണ്ടൊരേകൌഷധം കേം; 

ആകാശത്തെപ്പിളക്കും പടിഗുരുവരുളി-- 

ച്ചെയ്കവാക്കമ്പിനെപ്പ്പോ-- 

ലാകാശം, കര്ണ്ണുഗോളസ്ഥിത, മതുമുറിയും 

വൃത്തിശിഷൃന്നുദിക്കും. 

അത്ഥപുഷ്ടിക്കു യാഒതൊരു കുറവും വരാതിരിക്കുമാവ” മുല 

ഗ്രന്ഥപഭപ്രദയാഗങ്ങളെ സമഭാഷാന്തരമായി ഈ കൃതിയില് 

പലയിടത്തും സാധിച്ചിരിക്കുന്നതു” ഏററവും ഉചീതമായിരിക്കുന്നു. 

ഉദാ: തുറവിപ്പടയ്ക്കൊരരചന്?  4തിറമൊടു? “തപ്പേണ്ട ചപ്പീടട 

വാന് മുതലായവ. 
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പരിഭാഷയാണെന്നു പറഞ്ഞില്ലെങ്കില് ഒരു സ്വതത്ത്രമലയാള 

മഹാഗ്രന്ഥമയോിരിക്കാന് കഴിവുള്ള ഈ ഗ്രന'ഥത്തിന്െറ കവിതാ 

ഗുണങ്ങളും മറവം വായനക്കാക്ക നേരിട്ട മനസ്സീലാക്കാമെന്നുള്ള 

താണു. 

ഏതായാലും ഈ ഉത് കൃഷ്ടഭാഷാ പ്രബന്ധം പരിപൂര്ണ്ണ 

മായ അഭ്ധ്യാത്മജ"ഞാന സമ്പാദനത്തിനുതകുന്നതിനു പുറമേ, 

വേഷത്താല് രണ്ടെന്നു നില്ല്യന മലയാളം, തമിഴ് എന്നീഭാഷ 

കളേയും സംസ്ലൃറരങ്ങളേയും  അതിശീഘ്ം ഇണക്കിയെടുക്കുന 

തിരും “ഒഴിവിലൊടുക്കം ഭാഷ് അതീവ. ഉപകരിക്കുനതോടുക്രടി 

മലയാള ഭാഷാ ഭണ്ഡാഗാരത്തിലെ അനശ്വരനിധിയായി പ്രശോ 

ഭരിക്കുകയും ചെയ്യം. 

പന് മൊഴികലാനിധി. 

വിഭ്വാന് പ. ജനാദ്നന്പിള്ള, 1. 4., 8. 0. 

ഒരു ആരം 

തീരുക്കറം മണികാം* എനന പേരില് കുറളിലെ അല്ല 

ഭാഗം കുറെ കാലം മുന്പു” ഞാന് മലയാളത്തിലേയ്ക്കു് വിവത്തനം 

ചെയ്തു പ്രസി്ധീകരിച്ചിട്ടണ്ടു'. ചിന്താഗാംഭീരൃത്തിലും തത്ത്വ 

തല്ലൂരതയിലും കണ്ണുടയനാവനലാരുടെ ്ഒഴിവിലൊടുക്കും?” എന്ന 

അരുംഗ്രന്ഥം കറളിനേക്കാംം അല്ലം ക്രടഭിയെങ്കിലും മേടലക്കിടയി 

ലല്ലേ എന്നു” സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഏതു ഗഹനമായ 

തത്ത്വവും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞുകഴിയുമ്പോം പെട്ടെന്നു: സംഗ്രഹ 
മായിത്തിരുനതായിട്ടാണ” കാണുന്നതു'. സ്വാനുളൂതിയുള്ള ഒരൊറ്റ 

ആചാരൃയന്പോലും അങ്ങനെയല്ലാതെ ഇതുവരെയൊന്നും വറ 

ഞ്ഞിഴ്ടുമില്ല. പക്ഷെ കുറളിനെപ്പോലെ ഒഴിവിലൊടുക്കം ഇതര 
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ഭാഷകളിലേക്കു” തര്ജ്ജിമ ചെയ്യലപ്പടിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണു” ഒരു 

വിധി വൈപരീതും. ശ്രീ. ഭാസ്കരന് നാ യര് ഒരു തികഞ്ഞ തത്ത്വ 

ഭീദദക്ഷുവും, ഗവേഷണവട്ുവും, ഉഭയഭാഷാപണ്ഡിതനുമാണു*. മല 

യാളത്തിചേയ്ക്കു' ഒരു ഗ്രന്ഥം വിവര്ത്തനം ചെയ്യുന്നയാറം അവശ്യം 

മലയാളി ആയിരിക്കയും വേണം, ഈവക യോഗൃതകം തികഞ്ഞ 

മറെറാരാളിനെ ഒഴിവിലൊടുക്കം? ദാഷപ്പെടത്തത്തക്കവിധം 

ഞാന് കേരളത്തില് കാണുനില്ല. ശ്രീ. നായര് ആ കൃത്യം ഏറ്റവും 
പ്രശം സനീയമായവിധം നിര്വഹിച്ചതു” മലയാള ഭാഷയുടെ 

ഭാഗ്യമാണെന്നതന്നെ പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്ന. തആതശയങ്ങം ചോന്ന 

പോകാതെ ഒഴുക്കും ലാളിത്യവും ഗാംഭീര്യവും കലര്ന മനോഹര 

പല്ലങ്ങളായി വിവര്ത്തനം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന. ഈ മലയാളം 

ഒഴിവിലൊടുക്കം ഏതൊരു ഭാഷാഭിമാനിയും ഒരമുലൃസമ്പത്തായി 

ഗണിക്കുകതന്നെ ച്െയ്യുഴ. ഞാന് പരിഭാഷകനു* സകല ഭാവു 

കങ്ങളും സര്വാത്മനാ നേര്ന്നുകൊള്ളുന്നു. 

എന്നു, 
പി. ഭാര്മാദഭന്പിള്ള. 

യൂണിവേര്സിററി പബ് ളിക്കേഷന്സു*, 

തിരുവനന്തപുരം, 11--9-1965. 

ആശം൩. 

(രഥയാത്ര 

ആത്മസാക്ഷാല്ാരത്തിനു” ഏററവും ലജുവും സുഗമവും 

ആയ പ്രക്രിയകും ഉംക്കൊള്ളുന്ന അതിവിശിഷ്ട ഗ്രന്ഥരത്തമാണു* 

ഒഴിവിലൊടുക്കും. ചയ്യയാദി തപ്പസ്സുകാം മൂലം വളരെ ക്ലേശിച്ചും 

ചിത്തസമാധാനം ലഭിക്കാതെ നിരാശരായി ജ്ഞാനപ്രാപ്ലി 

ക്കായി വെമ്പല്കൊള്ളുന്ന ഉത്തമ പക്വാധികാരികംക്കാണു” 

അനായാസേന ആത്മജ്ഞാനമരുളൂുസ വിശ്വഗ്രന്ഥങ്ങളില് 
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ഏററവും മികച്ഛ സ്ഥാനമുള്ള ഒധിവിജൊടുക്കം ക്രുടുതരു പ്രയോജു 

നപ്പെടുന്നതു". ഭഗവത്ഗീത, കൈവല്ൃനവനീതം മുതലായവ 

സസൂക്ഷ്മം അഭയസിച്ചര്ശഷവും ഉദ്ദിഷ്ട സമാധാനം കൈവരാതിരു 

സതിനാലായിരിക്കണം ശ്ര” ചട്ടമ്പിസ്വാമി തീരുവഭികളം ശ്രീ 

നാരയണഗുരുദേവ തൃപ്പാഭങ്ങളും ചുരുക്കം ചില അര്ഹതയുള്ള 

ശിഷ്യന്മാര്ക്കു അവസാനമായി ഈ മഹരു ഗ്രന്ഥവരികാം ഉപ 

ഭേശിച്ചു” നിര്വൃതിമാര്ഗ്ഗും അരുളിചെയ്തിട്ടുള്ളതു”.  ആശയഗ്രഹ 

ണത്തിന്” തമിഴു"വിദ്വാന്മാക്കും നിര്വാഷമില്ലാത്തേവിധം പാടു 

തുറ, ഒഴിവിലൊടുക്കം തുടങ്ങിയ ഉഫാഗ്രന'ഥങ്ങം വിസ്മൃത 

ഭകോടിയിലേക്കു നിങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കയുമാണു”. പ്രസ്തുത ഗ്രന"ഥ 

ങ്ങളുടെ വിവത്തനമാകനാ മഹായജ”ഞം എത്രത്തോളം ദൂഫ്തൂരമോ 

അത്രത്തോളം അനായാഭസനയായ്യം ഭക്ലേശരഹീതമായയം അതേ 

സമയം പ്രശാന്തഗംഭീരമായും പരിഭാഷകന് നിര്വഹിച്ചിരിക്കുസ് 

തോര്മ്മിക്കുമ്വോഴാണു” ആഷ്ചയ്യം തോന്നുനാതു”. (ഒഴിവിലൊളുക്കും) 

ഇതിലെ പദങ്ങളെല്ലാം തനൊ അരും നിലയില് ഗിന്നമുത്ഭ 

വിച്ചവണ്ണം ഗംഭീരവും സരളവും കവിഗ്ുണ പുഷ്ട,മവുമായിരി 

ക്കുന്ന. ജന്മനാ ജ്ഞാനവും വാണിീവിലാസവും അനന്തരം സത? 

ശുരുകൃപയും ഒത്തിണങ്ങിയതിൽെറ ഫലമായി രൂപമെടുത്തതത്രേ 

പ്രസ്തുത തജ്ജിമ. അതില് അനന്ലുളമായി ഗളിക്കുന സാരനിര്ഭ 

രമായ കവിത ആരെയ,ം ആകര്ഷിക്കും. 

നീണ്ടകഥകളില്ക്രടടിയു,ം ചരിത്ര, പുരാണേതിഷാസങ്ങ 

കീല്ക്രുടിയ,ം അങ്ങിങ്ങു വിജ്“ഞാനത്തെ അല്ലാല്ലം പ്രകശിീപ്പി 

ക്കുന്ന ഇതര ഗ്രനഥങ്ങാംക്ഷ വിഭിന്നമാണ്” ഒഴിവിലൊടുക്കും. 

സാക്ഷാതംക്കാരത്തിന൯ു” ഏകസായനമായ വീജ്ഞാന൯ത്തിസ്റേയം 

ആത്മസാക്ഷാത'ക്കാരത്തിന്റെയും അനുഭവത്തെ ഉടനിളം ആ അനു 

ജവത്തില് ഗിന്നകൊണ്ടുതനൊ വെളിപ്പെടുത്തി അനുഭവത്തെ 

ത്തന്നെ പ്രദാനം ചെയ്യുമെന്നുള്ള ഇത്തരം ഒരു ബ്ലഹത് ജഞാനപ്രു 

ബന്ധം മറ്റൊരു സഹിതൃത്തിലും ഉണ്ടായിരിക്കാന് ഇടയില്ല. ഈ 



ഉള 

ഗ്രന്ഥത്തിനു" ഒരേഒരു വ്യാഖ്യാനമേ ഉള്ളതായി കാണുന്നുള്ളൂ. ഒരു 

ഭാഷയിലും ഇതേവരെ വിവത്തനം ചെയ്യല്പെടിട്ടുമിള. പരിഭാഷ 

യെന്നു പറഞ്ഞില്ലെങ്കില് ഒരു തനി “മലയാളം ഒഴിവീലൊടുക്കം? 

ആയിരിക്കാന് കഴിവുള്ള ഈ പവിത്ര പ്രഡപ്രബന്ധം എളുപ്പ 

ത്തില് അച്ഛിടുനപക്ഷം പല മുമുക്ഷുക്കറംക്കും അനുഗ്രഹമായി 

ത്തീരും. 

ലോകത്തിന്റെ അഭധ്യാത്മജ്”ഞാനഭാഗധേയത്തിരശ് ഇത്തരം 

ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ പ്രസിഭ്ധീകരണംമൂലം ശ്രേയന്തൃരവും പരിവത്തന 

പരവുമായ മേന്മയെ പ്രദാനം ച്െയ്യുമെന്നുള്ളതിനു സംശയമില്ല. 

കേരളത്തിനു അവൃര്വമായി ഭെകവന്നിരിക്കുനന ഈ ഈശ്വഭാന൯ 

ഗ്രഹം മേല്ക്കുമേലും ഉണ്ടാവാന് അന൯ുഗൃഷിത മഹാകവിയും കരടി 

യായ പരിഭഷേകനു” സര്വ്വഭഃവുകങ്ങളും ആയുരാരോഗ്യങ്ങളും 

നേര്ന്ന കൊള്ളുന്നു. 

നാരായണതീത്ഥപാഭര്. 

ബോലരാമപ്യരം, (രീ ചട്ടമ്പിസ്വാമികളുടെ ഒരു പഴയ 

8-.10-08, ആശ്രിതന്) 



മുഖവുര 

മനസ്സു് ലോകത്തിന്െറ കേന്ദ്രമാണു", മനസ്സാകുന്ന അച്ൂ 

തണ്ടില് ഈ ലോകം കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇപ്രകാരം 

ഓരോ ജീവനു ചുറവം പ്രവത്തിക്കുന്ന ഓരോ ലോകമണ്ടു്. 

ജനനത്തിനു മുനും മരണത്തിനു ശേഷവും. നാം ഏതു 

പോലെയിരിക്കുന്ന എന്നു ചിന്തിക്കാവണ്ടോ ? തന്െറ ജനന 

ത്തിനും മരണത്തീനും ഇടയാക്കുന്നതു” ഈ ജീവിതമാണു”. ഈ 

ഇടനാട്ടിലെ ജീവിതം എന്തിനു കൈവരിച്ചുതെന്ന” ഓരോ 

വൃക്തിയും സ്വയം 8 ചാദിക്കേണ്ടതാണു”. മുമ്പിലത്തെ കായ്യമാ 

ണെങ്കില് അറിവില്ല. പിമ്പിലത്തേതും തഥൈവ. പിനെ 

എന്തിനെ ഉദ്ദേശിച്ചാണു” ഈ ജീവിതം. ഒകാണ്ടുപിടിച്ച പ്രഭവാ 

യിരുനിട്ട്* ഒടുവില് പാല്പുരു ഹര്ജി എഴുതിക്കൊടുത്തിട്ട്'” താന് 

ജീവിച്ചിരിക്കുകടയ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നു മണ്ണിനുടിയില് ചെന്നി 

രുന്നു. പിഴമൂളാനോ ? ജനിക്കുന്നതു മരിക്കാനും ഈ ജീവിത 

ത്തിന്െറ പ്രയോജനം മരണവുമാണെങ്കില് ഈ ജീവിതം 

എന്തിനാണു ? 

താന് ഇപ്പം ഉണ്ടായിരിക്കണമെങ്കില് മുമ്പും ഉണ്ടായിര 

ന്നിരിക്കണം. മുമ്പും ഇപ്പ്പോഴും ഉള്ള താന് മേലും ഉള്ളതെന്നാജോി 

രിക്കാനേ തരമുള്ളൂ. ഇപ്പോം താന് ഉണ്ടു” എന്നതു” നേരിട്ട 

റിയാം. ഭ്ുതഭാവികളിലും താന് ഉള്ളവന് തന്നെ. അതായതു? 

താന് നിത്യനാണു*, അനശ്വരനാണ് എനുറിയാനത്രേ ഈ 

ജീവിതം. വ്യവഹാരത്തില് ഇരുന്നുകൊണ്ടു” പാരമാത്ഥികത്തെ 

സ്വരൂപികരിക്കാനും. ഉപ്പുംവില്ല്ാം ഉട്ടംകാണാം എനാവിധം 

ഈ ജീവിതത്തെ നാം ഓരോരുത്തരും പ്രയോജനപ്പെടുത്തേണ്ടെ 

താണു. ഈ സ്തൃഷ്ടിമിഥൃയാണെന്നു” അറിഞ്ഞവന് പറഞ്ഞുകൊ 

ള്ളള്ടെ. അവനു”അതുകൊണ്ടു നഷ്ടം എപ്ലെടുന്നില്ല അറിയാത്തവന് 
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പറഞ്ഞനടന്നാല് എത്തുനാതു ശുമ്ൃൃത്തിലായിരിക്കും. ലിംഗ 

ശരീരത്തോടുടകൂടിയ ചൈതന്പയമത്രേ ജീവാത്മാവു*. ഒരോ ജീവ 

ത്മാവും ജീജ്ഞസുവാകാന് ശ്രമിക്കണം. ജിജ്ഞാസു ജന്മസാ 
ഫലൃത്തിന് തന്നെച്ചൂററിയീരിക്കുന്നു പ്രകൃതിയെത്തനെ ഒരു 

മഫാപുരാണഗ്രന്ഥമായി, ഗീതയായി പഠിക്കണം. പ്രകൃതിയോടു 

ചേന്നകൊടുത്താല് അതിന്െറ ഭ്രാന്തിര്ൂപംതനൌെ നമുക്കും ഫല 

മായിവധം. അതിനാല് താന് അതിനമ്പയനാണെന്നുള്ള ഭാവന 
യോടുക്രടി ാതിനെ പഠിച്ചാല് അയിനെറ ഭ്രാന്തിരൂപം നമു 

ക്കെത്തുപെടും. ഓട്ടിക്കുനനവനെയും കൊണ്ടേ പോകനനുവെന 

കാറിന്െറ ഡ്രൈവറാകരുതു" നാം. ആററം ബാംബുണ്ടാക്കുന്ന 
വരം അതിന്െറ നശീകരണത്തില് നിന്നും രക്ഷപ്പെടുവാന് 
ലാരശ്ശൂമില്ലാതിരിക്കുന്നു. ആററംബാംബില്ക്രടി ഒരു രാജ്യത്തെ 

സംഹരിക്കാന് കരുത്തുണ്ടാക്കുന്നവന് ഒരു നേരത്തെ ആഹാരം 

കുറഞ്ഞാര വരാവുനു ക്ഷീണത്തില് നിന്നും മുക്തനാകാന് കരുത്തു 

ണ്ടായിരിക്കുന്നില്ല. മാതാവിന്െറ ഗര്ഭാശയത്തില് ഉ ണ്ടായിരുന 

അവ്ൃക്തശിശുസ്വരൂപം ഇപ്പോഴും നമ്മിലുണ്ടു" . എന്നു” 
എപ്പോഴും ആരുകണ്ടു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുവോ അവന് സാക്ഷാത് 

ക്കാരത്തിനധികാരിയായിത്തിരുന്നു. അതിനാല് നാം ഈ 

ജീവിതമാകുന കിണവ കഴിപ്പുകൊണ്ടു പോകുമ്പോംം ആദ്യം 

മുതലേ തൊടികളും അവിഭവിടെ കരുതിയില്ലെങ്കില് തിരിയെക്കയ 

റിവരാ൯ സാധിക്കുകയിജ്ലെന്നോര്മ്മിക്കേണ്ടതാണു'. 

ഈ ജഗത്തിനേയും തന്നെയും തനേറതുകളെയും അഭേഭ 

മദക്കിവധുഭകാണ്ടിരിക്കുന്ന അഖണ്ഡപ്രപേമത്തെയാണു* ഭക്തി 

യെന്ന പറയുന്നതു”. ഈ ഭക്തി പുലരുന്ന ഹ്ൃദയമാണു* സര്്ല 

ത്തേയും സദാപി അഴിച്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈശ്വരപരിപാടിയെ 

മനസ്സിലാക്കിയിട്ട്” ഈതശ്വരദനാടുകൂടിച്ചേന്ന കൊടുക്കുന്നതു”. 

സാഗരത്തിഒന്െറ വ്യാപ്തി ബിന്ദുവിനിള്ലാതെ വരുന്നതു” സാഗര 

ത്തിനു” ബിനു അന്ൃമെന്നാകുമ്പോഴാണു്. സാഗരജലത്തില് 
നിന്നും ഒരു ബിന്ദു വേര്പിരിയുമ്പോഠം കപ്പലില് പററി 
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നീന്നു” ക്ഷണം നശിച്ചുപോകുന്നു. വേര്പിരിയുനാതിനു മുമ്പു” 

അതിരുക്ൂടി കപ്പ്യലോട്ടിക്കാം. ഒരു ചാക്കു പഞ്ചസാരയില് 

ഉള്ളതു” മുഴുവന് പഞ്ചസാരയായിരിക്കണ ൦ ഉപ്പുണ്ടായിരിക്കുയില്ല 

എനാതു” മുന്കൂട്ടിയുള്ള നമ്മുടെ തീരുമാനം. അതില് ഒരു നുള്ള 

തിന്നിട്ടു മുഴുവനന്െറയും ഗുണമറിയുന്നു. ഇതിനെ നിശ്ചയാത്മിക 

ബുഭ്ധി എനു പറയും. ഒരു ചാക്കു പഞ്ചസാരയ്ക്കു ഗുണം 

വേര്തിരിക്കപ്പെട്ട ഒരുനുള്ളു. പഞ്ചസാരഷ്ക്കില്ലാതെ പോകുന്നില്ല. 

ഇപ്രകാരം വൃഷ്ട്രിയിരതന്നെ തന്െറ സമഷ്ടരിവൈഭവത്തിന്െറ 

തികവിനെ എഏത്തുപചെട്ടവനായി, സാഗഠത്തിലെ കീണറെ 

ന്നോണം സമഷ്ടിരൃഷ്ടി ഭേദമെന്യേ വാഴുനവൻ സ്വയംമുക്ത 

നായി. ഭവിക്കുന്നു. മുമുക്ഷു ഈശ്വരന്െറ ഈ സങ്കല്ലസ്ൃഷ്ടരിയെ 

അതിജീവിക്കേണ്ടതാണു്. തെറ മഹത് ഭാവനമൂലം ഈ തുഛ 

സങ്കല്ലസ്ൃഷ്ടി മാഞ്ഞുപോയാല് ആദിസത' ചിത് ആനന്ദസ്വരുപ 

നായ താന് അതായിത്തനെ, ഭാവനാതീതനായി അന്ഭവപ്പെ 

ടന്നു. ഇതാണു” അനുഭവാദദ്വൈതം. 

അനവധി രോഗങ്ങളുടെ ലക്ഷണങ്ങളും ചികിത്സകളും 

മരുന്നുകളും ഒല് വൈദൃനില് ഇരുന്നിട്ടും അയാഴംക്കു" രോഗമഃ 

കട്ടെ ഈ മരുന്നകളാകട്ടെ തന്നില് കലരാതെയും ചികിത്സകം 

തന്െറ ദേഫത്തിനാവശ്യമില്ലാതെയും ഇരിക്കുനതു പോലെ അന 

വധി നാനാത്വങ്ങളോടുക്രടി ഇരുന്നിട്ടും സമമഷ്ടിക്കു ഒരു കലര്പ്പും 

ഇല്ലേന്നറിയുന്നതാരാണോ അയാളത്രേ സാക്ഷാല്ക്കരിച്ചവന്. 

ഈശ്വരന് മുതല് സകലനാമരുപങ്ങളും അതിശയനീയമായ 

തന്െറ സ്വരൂപത്തില് സ്വരൂപം പോലിരിക്കുന്ന, അതുഭകാണ്ടേ* 

സ്വസ്വരൂപത്തെ പ്രാപിക്കാനൊരുസെട്ടു മറെറാന്നും ഇഛ്ീ 

ക്കാതെ ആരൊരുത്തനു” ഒരുനാമിരിക്കുന്നുവോ അവനെറ ഫ്ൃദയ 

ത്തീല് ഭഗവത് കീത ഉപദേശിക്കുന്ന. 

നമ്മുടെ പചൈതസ്പ സ്വരൂപത്തെ ചൈതന്യ സ്വരൂപം 

കൊണ്ടുതന്നെ കാണേണ്ടതാണു”. അത്നു' ചൈതന്യവഴിരയേയും 

ഉമുഡവഴിഭയയും നോക്കണം. 
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പത്തുപത്തണ്ടടി പൊക്കമുള്ള ഒരു പാത്രത്തിരു ഒരു 

മോതിരം ഇട്ടിട്ട്” അതിനെ ശുഭ്ധാജലം കൊണ്ടു നിറയ്ക്കുകയാണെ 

കില് ക്രമേണ മോതിരം അദുശ്യമായിപ്പ്ോകുന്നു. നിമ്മലമാണെ 

ങ്കിലും ജലം ഏറിപ്പോയപ്പോം അതിനൊരുള്ളുണ്ടായിപ്പോോയി. 

അതുപോലെ നിര്മ്മലനായ ചിദാഭാസന് (ചിദാദാസ൯ ത്ആത്മ 

ജനാണു”) ഈ ജഡങ്ങളെക്ൂടി ജഡങ്ങളുമായി ചേര്ന്നു” ഒരു 

വലിയ ഉള്ളില് ആത്മാവിനെ അഞങ്ങുവച്ു. ആത്മാവു മോതിരം 

പോചെ മറയപ്പെട്ടദപായീ. പക്ഷെ ആത്മാവു മോതിരം 

പോലെയല്ല. ഏഎതിന്െറ മുകളിലും അടിയിലുമിരിക്കും. 

ആത്മാവിനെ ജഡത്തിനുള്ളില് നിന്നും മുങ്ങി എടുക്കേണ്ട. കട 

വാനാക്കു? ആഹാരം കഴിക്കുനാ പിഞ്ഞാണിന്െറ ഭിത്തിയില് 

തേച്ചാല് അതിന്െറ വിഷം ആഹാരത്തില് കയറിവന്നു” ആഹാ 

രത്തെ വിഷമാക്കും. അതുപോലെ ആത്മാവുമുകളില് വരും. 

ഇങ്ങനെ സവ്വോപരി ഇരിക്കുന്ന വസ്തുവിനെ കാണാന് അടി 

യില് മുക്കിളിയിട്ടാല് അതില്മുങ്ങിച്ചത്തുപോകാരും മതിം ഇതു 

പോലെ നാമാവരുമതു”. 

നിലമായിരിക്കുസന കടല്വെള്ളം കയ്യിൽ കോരിനോക്കി 

യാല് ഒരു നീറവുമില്ല. തന്നത്താന് മറയ്ക്കന്നതു" ഇങ്ങനെ ഉള്ളു 

ഭവിച്ചതുമുലമാണു്. ഇതുകഷ്ടുമാണു'. സകലമായയുടടയും മുക 

ളില് നില്ലന്നവനാണു*" ഇവന്. അങ്ങനെ ഇരിക്കുനാവനെ 

കാണാന് കണ്ണുടചും നോക്കരുത്, കണ്ണൂ തുറന്നും നോക്കരുതു”, 

എല്ലാം ചിന്തിച്ചു” നമുക്കൊരു പക്വതയുണ്ടാവണം. 

ഏററവും വലിയ വസ്തു എല്ലാക്കും ഒന്നാണു്. ആ വസ്തു 

ഏതുപ്രകാരത്തിലുള്ളതരയിരിക്കണം? യാതൊന്നിനെ സഃധി 

ച്ചുതുകൊണ്ടു" പിനെ ഒനും സാധിക്കാനില്ലാതെയാകുന്നുവോ, 

യാതൊന്നിനെ സാധിച്ചുതുകൊണ്ടു” പിന്നെ ആശയെഴുമ്പാതെ 

യാകുന്നു വോ അതാണു” ഏററവും വലുതു. ഇതു" സര്വ്വശക്ത 

നായ ഈശ്വരനെനോോ, തനദിക്കോറവും പ്രിയപ്പെട്ട താനെന്നോ 



ളള 

ആരും പ്രാപിക്കാനഃഗ്രഹിക്കുനാ നിത്ൃസാഖുമാണെന്മോ പറ 

ഞ്ഞാദും വസ്മുഒന്നുരന്നെ. . ഉള്ളവസ്മുവിനെ ഉണ്ടെന്നു സ്ഥാപ്പി 

ക്കേണ്ടല്ലോ. ഇല്ലാത്ത വസ്തുവിനെപ്പുററി ഇല്ലാ എസനൊാരു 

വൃവഹാരത്തിനും ജുടയില്ലാഞ്ഞതിനാല് ഈശ്വരന് ഇള്ലാ എന്നു 

വാഭിക്കുന്നതു” ഉണ്ടു് എന്നു വാഭിക്കുന്നതുപോലെയുള്ള അജ്ഞത 

യാരണന്നു തള്ളിക്കളുയാനുള്ളതേ ഉള്ള. താനുണ്ടെങക്കിലേ തനി 

ക്കൊരീശ്വര൯ ഉണ്ടാകുന്നുള്ളൂ, നിതൃസരഖ്യം ആവശ്യമായും 

വരുന്നുള്ളൂ. അങ്ങനെ ഈശ്വരനും നിത്ചസരഖ്യവും തനിക്കു 

ളില് അമഞ്ഞു” താന് അവശേഷിക്കുന്നു. ഈ തന്െറ ലക്ഷ്യമോ 

നിതൃസരഖ്യപ്രാപ്ലിയും. പ്രാപിക്കാൻ അആഗ്രഹിച്ചുതിണാല് 

അതു” തനിക്കവകാശമുള്ളതും തന്റതും ആണെന്നു വരുന്നു. 

അന്യമായ ഒനിനെ ആരും പ്രാപിക്കുക എന്നുള്ളതുണ്ടാകുന്നില്ല, 

ഇപ്പോം പ്രാപിക്കുക എന്നതിനാല് മുമ്പൊന്തിച്ചിരുന്നു എന്നു 

വരുന്നു. അതിനെ ഇനി പ്രാപിക്കണമെങ്കില് ഇപ്പം പിരി 

ഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നാവണം. പിരിവിരുശേഷമാണു” ഉണ്ടെന്നോ 

ക്രടുതലെന്നോ വൃവഹാരമാവുന്നതു”. അതിനാല് രണ്ടെണ്ണം 

തമ്മില് . പിരിഞ്ഞു ഏന്ന. പഠഞ്ഞ3ല് ഇരിപ്പും ഒളതയുമാകും, 

അപ്പോം ഒന്നു പിരിഞ്ഞുവെന്നായാലും ഒ പിരിഞ്ഞതു" (നിതയ 

സഖ്യം) ഇനിയൊന്ാകാത്തതിനാരു വാസ്തവത്തില് പിരിവു” 

സംഭവിച്ചിട്ടില്ലാ എന്നു യാഥാത്വ്ൃം വെളിപ്പെടുന്നു. 

ഇപ്രകാരം താന്തനൊയായ തന്െറ നിത്ൃസതൃസരഖ്യ 

സ്വരൂപത്തെ പ്രാപിക്കുക എന മോക്ഷത്തിനാഗ്രഹിച്ചതുതന്നെ 

ബന്ധം. സൂയ്യന്െറ അടുത്തു താമസിക്കുനാ ഒരാളിനു” ദിനരഭത്ര്രി 

കളേതുതു"? നിത്യാനന്ദസ്വരൂപിയായ തനിക്കു സുഖദുഃഖങ്ങ 

ളൊന്നും വിഷയമല്ലാ ഏനറിയാതിരിക്കുനതു ഭ്രാന്തി.” ഈ 

ഭ്രാന്തി വിസമൃതിയാലേര്പ്പെട്ട. വിസ്മൃതി അജഞൊനത്താലും, 

ത്രജ്ഞാനം കൊണ്ടുവന്നോരനത്ഥങ്ങദം 

വീജ്ഞഃനംകൊണ്ടുവേണ്ടയോ മാറ൨വഃ൯് 
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ഒരു മുറിയില് പ്രകാശത്തിനു മുമ്പും പിമ്പും ഇരുട്ടൂണ്ടു. 
പ്രകാശംവന്നുപ്പോം മുമ്പുണ്ടായിരുനന ഇരുട്ട് എങ്ങും മാറിപ്പോ 
കാത്തതിനാലും പ്വകാരം മാറിയടപ്പാഠം കണ്ട ഇല്ട്ട്' ഇനിയൊ 

രിടത്തുനിന്നും വനു ചേന്നുള്ളതല്ലാത്തതിനാലും വെട്ടം അല്ലാത്ത 

ഇരുട്ടിനെ കണോനും (കണ്ണിന്െറ) പ്രകാശം ആവശ്യമായിരി 

ക്കനതിനാലും ഇരുട്ടിന്െറ ആധാര, അധിഷ്ഠാന, ദരഷ്ടാവും 

വെളുംതന്നെയാണു്. ഇതുപോലെ അജ്ഞാനത്തിരു ജ്ഞാനവും. 

നമുക്കിപ്പോോം ഏര്പ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സ്വയം കൃതാനത്ഥത്തിനു* 

ഏകാഷധവും ഏകമുക്തിസാധനവുമായ വിശേഷജ്ഞാന 

(വിജ്ഞാനുത്തെ താന് അഭിന്നനായി സാക്ഷാല്ലരിച്ചു നില്ല 

അനുഭവമാണു” ഒഴിവിലൊടുക്കത്തിന്െറ സ്വരൂപം. ഇവിടെ 

നിന്നും സര്വ്വവേദാഗമാദിതത്വ, ശാസ്ത്രങ്ങളും സ്വയം ഒഴിഞ്ഞു 

പോകുന്നു. ഈ ഭഗത്തു” വന്ധ്യാ പുത്രനെപ്പ്പോൊലെ ഇല്ലാത്ത 

തായിത്തിരുന്നു. അതിനാലാണു” ഭഗവത്ഗീത മുതലായ ഉത്തമ 

ഗ്രന്ഥങ്ങളില് സാക്ഷാത"ക്കാരസോപാനുങ്ങളായി തൃുപടദശിച്ചി 

ട്ടുള്ള യോഗങ്ങളുടെ നിവ്ൃത്തിയെ അഥവാ ഒഴിവിനെ ഒഴിവി 

ലൊടുക്കം ഉപദേശിക്കുന്നതു”. ഭഗവത"ഗീതയിലെ ശിഷ്യനായ 

അര്ജ്ജുനന് ഗീതോപദേശശ്രവണാനന്തരം തന്െറ കത്മവൃ 

കര്മ്മങ്ങളെ ഉണനാനുഷ്ടിക്കുന്നു. ഒഴിവിഒല്വാടുക്കത്തിചെ ഉപ 

ദേശങ്ങ€ം കര്മ്മങ്ങളെല്ലാം നിവ്ൃത്തിചെയ്തിട്ടും മുഃഖനിവൃത്തി 

കണാതെ . നിരാശാസ്വരൂപിയായി ഗുരുവിനെ കാണാന് 

ഭവമ്പല് കൊള്ളൂുനാ ഒരു ശിഷ്യനായിട്ടാണ്, ഇവനു” ബ്രഹ്മംതന്നെ 

ഗുരുവായി ആവിര്ഭവിക്കുകയാണ്. സാക്ഷാല്ല്യാരത്തോടുക്രടി 

സാഗരത്തിരു മഞ്ഞുക്കട്ടി വീണാലെനാപോലെ ഗുരുശിഷ്യവൃ 

ത്യാസം നിങ്ങി ഒന്നായി, താനായി ബ്രഹ്മമായിത്തിരുന്ു. ഉത്തമ 

പക്വാധികാരിക്ക്” ഈ സാക്ഷാത്ക്കാരം ശ്രവണമഃത്രത്തില് 

സംഭവിക്കയും ചെയ്യുന്നു €ഗൂരുവിന് ചൊല്ലിങ്കലേ ബ്രഹ്മമാം? 



85 

അങ്ങുണ്ടായ് വരുമിമ്പമെത്തുപറയാ_- 

രുന്ന മുലക്കണ്ണൂതില് 

പൊങ്ങിപ്പ്പൊങ്ങിമറിഞ്ഞുകലമഴിയും 

ചാലാഴികണ്ടെനപ്പോല് 

അവന് ശേഷിച്ച സര്വ്വകര്മ്മങ്ങളും തന്െറ ജ്ഞാനാഗിയില് 
ഭഹിച്ചൊഴിഞ്ഞവനായി, സ്വയം പ്രുകാശ വസ്മുവായിത്തീരു 

നാതിനാല് പ്രപഞ്ചപരിഹാസങ്ങം വിട്ടൊഴിഞ്ഞു” “പേരി 
മ്പമേ മന്ദിരം” എഏന്നെങ്ങും നിറഞ്ഞ അറിവാനന്ദസ്വരൂപിയായി 

ത്തിരുന്നു. പ്രാരബ്ബശരിരം അല്ലകാലം കരടി ശേഷിച്ചിരുന്നാലും 

പറവയുടെ പറപ്പുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലാത്ത ആകാശമെ 

നാപോലെ നിതൃമുക്തനായിപ്പോകുന്നു. അവന്സ്വദ്ലൂവും ശ്മശാന 

കാണ്ഡമായിത്തിരുന്നു. ഇപ്രകാരം “അവരവരെപോലിരുപ്പാ൪? 

എനാ ജീവയുക്തനെപ്പ്പോലെ “ഒഴിവിലൊടുക്കവും” അതു” അതി 

നെപ്പോലെയിരിക്കും, മറെറാനും ഇതിനെപ്പോലെയാകനില്ല 

എന്നു പറയാനേ തരമുള്ളു. 

ഒഴിവിലൊടുക്കം എന്ന ഗ്രന്ഥനാമത്തെ ശരിയായി വിശദീ 

കരിക്കുകയാണെങ്കില് അതുമാത്രം ഒരു പ്രബന്ധമായിത്തീരും. 

എളുപ്പുത്തിലാണെങ്കില് ഈ നാമധേയത്തിന്െറ വിശദീകരണം 

തന്നെയാണു ഗ്രന്ഥത്തിനെറ ഉള്ളടക്കം മുഴു വനും എന്നു പറയാം. 

ബോധം അഥവാ അറിവു” രണ്ടുതരത്തിലാണു”. ഒന്നു” 

ജീവഖോധം അഥവാ-  തല്ബോധവും മറേറതു” ആത്മബോധവും. 

താന് എന്നു പറയുമ്പോം ശരീരത്തെ പ്രധാനമാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള 

അറിവു" ജിീവബോധവും ആത്മാവിനെ പ്രുധാനമാക്കി 

യുള്ളതു” ആത്മബോധവും. ജീവഖബോധം ജന്ദ്രിയദ്വാരാ ഉള്ള 

താണു“, ഈ ഇന്ദ്രീയബോധം ഒഴിഞ്ഞാലുണ്ടാകുന്നതത്രേ ആത്മ 

ബോധം. നിശ്ശൂബൂൂതയിലാണു* ശബ്ദുമിരിക്കുന്നുതു*. ശബ്ദുമൊഴി 

യുമ്പോം നീശ്ശൂബ്ദുത പൂനരുദ്ധരിക്കപ്പെടുന്നു. ശബ്ദുമൊഴിഞ്ഞാല് 

ഒടുക്കം കാണുന്ന നിശ്ശബ്ദത ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന നിശ്ശബ്ദത 
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തന്നെ.. അപ്പോം ആദിയില് അവസാനിക്കുന്നതു” എന്ത്ഥപ്പെ 

ടന്നു ആദിയും അവസാനവും ഒനാണെങ്കില് ആദിയെന്നും അവസാ 

നമെന്നും ഓരോന്നിള്ലെന്നു വരുന്നു. ആദ്യവസാനങ്ങഥം ഇല്ലാത്ത 

തിനു മധ്യം ഇല്ലേ ഇല്ല. ആദിയില്ലാത്തതു” കാലാതീതവും സനാ 

തന വുമാണ്. ഈ സനാതനത്വത്തെ ഘോഷിച്ചുകൊണ്ടാണു ഈ 

ഗ്രന്ഥം സമാപിക്കുനാതും. 

ഇനി, ഒഴിവു” - ഇല് പ- ഒടുക്കം ജ ഒഴിവിലൊടുക്കം, എനാ 

അത്ഥത്തില് ഒഴിവില്ലാത്ത ഒടുക്കം (ഇല് ച ഇല്ലാത്ത) എന്നും 

അത്ഥം കല്ലിക്കാം. ശബ്ദത്തെ ഒഴിച്ചിട്ട നിശ്ശബ്ദത കൈവരുത്തു 

ന്നതുപോലെ ഇരുട്ടിനെ മാററിയിട്ടല്ല വെട്ടത്തെ പ്രാപിക്കുന്നത്. 

വെട്ടംവരുമ്പോ€ം ജഇതട്ടില്ലാതെയാവുകയാണല്ലോ. അതായതു” 

ഇരുട്ടൊടുങ്ങുമ്പോം എങ്ങും ഒഴിഞ്ഞപോകുന്നതായി കാണുന്നീ 

ല്ലാത്തതിനാല് വെട്ടത്തിരുതന്നെ ഒഴിഞ്ഞിരിക്കണം. ഇരുട്ടാ 

കുന്ന അജ്ഞാനം വെട്ടമാകനാ ജ്ഞാനത്തില് നിവത്തിക്കപ്പെട്ടു് 

വിജ്ഞാനപ്രകാശം മാത്രമായി നില്ലന്ന അദ്വൈതത്തെ കുറി 

ക്കന്നതായിവരാം. 

ആദിശങ്കരാചായ്യരുടെ ഈ അദ്വൈതവും ദ്വൈതശക്മയ്ക്കിട 

കൊടുക്കുനനതിനാല് ഒഴിവിലൊടുക്കത്തിന്െറ മേന്മയെ ഫനിക്കു 

നാതിനേ പയ്യാപ്ലമാകന്നുള്ളൂ. 

ഒഴിവു” -- ഇര ഒടുക്കം:-- 

ഇരുട്ട് എങ്ങും ഒഴിഞ്ഞുമാവനില്ലാ എന്നു” മു൯പ്രസ്താവിച്ചതിന്റെ 

അത്ഥം അവിടെത്തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്ന തുട്ടു വെട്ടത്തിരുഅമഞ്ഞു', 

അപ്രകാശകമായി നില്ലുന്നുവെന്നാണു. (വെട്ടത്തെപ്പോലെ 

ഇരുട്ടും പ്രകാശിക്കുന്നുണ്ട്. അതിനാലാണല്ലോ വെട്ടത്തെയെന്ന 

പോലെ, ഇരുട്ടിനെയും നമുക്കു കാണാന് കഴിയുന്നതു”) അജ്ഞാന 

ത്തിന്റെ, ഇഡ്രകാരം ജ്ഞാനത്തില് ഒടുങ്ങിപ്പോയി എന്നില്ലാത്ത, 

ഒടുക്കമാണു” ഒഴിവീലൊടുക്കം. നുയ്യയപ്ടുകാശമാണു” അന്ധകാര 

ത്തെയും, വഹിച്ചുനിലുംന്നതു്. അതുപോലെ ജ്ഞാനം അജ്ഞാന 
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ത്തേയും ശരിയില് തെറ൨ം, സതൃത്തില് മിഥ്യയും അദ്വൈതത്തില് 

ഉദ്വൈതവും ഇപ്രകാരം ഇരിക്കുന്ന. ഉഇഇക്കണക്കില് . സതൃം, 

ദ്വൈതം, ജ്ഞാനം, പ്രകാശം ജവകളൂം ഷ്ട ,കളാണു*; വര്ജൃവു 
മത്രേ. അതിനാലാണു, 

സ്പേതൃവും മിഥ്യയുമല്ല ഞാനെങ്കിലോ? 

എന്നു തത്ത്വരായരും പാടിയതു”. അന്ധകാരഗര്ദമല്ലാത്ത 

പ്രകാശമാണു”" ആത്മജ്ഞാനം. മറെറാനീനോടുള്ള സമ്പക്കം 

മൂലമാണു” നൂയ്യരശ്മികംക്കു” ചൂടും വെളിച്ചവുമുണ്ടാകുന്നതു”. 

സൂയയന് സ്വതെ സാന്ദ്രശീതളനാണു*. ഒരേ വസ്തുവിന്െറ വിഭി 

ന്നാവസ്ഥകളാണു് സൂയ്യ ചന്ദ്രന്മാര്. ഈ വിഭിനാവസ്ഥകംംക്കി 

ടയില് കാലമിരിക്കുന്നു. ഈ വിഭിനങ്ങള ഏകീകരണം 

ചെയ്ലാല് ഈ വിഭിന്നങ്ങംക്കും . വിലക്ഷണമായി കാലാ 

തീതമായി നില്ലയന്നതത്രേ യഥാത്ഥവസ്തു. ഇതാണാ തനെറ 

സത്ൃസ്വഭപമെന്നു കണ്ടവന് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലിരുന്നാലും 

അതിനെ കാണാതിരിക്കുന്നു. പ്രപഞ്ചബേധേം എന്നെന്നേയ്ക 

മായി അവനെ തീണ്ടാതിരിക്കുന്നു. ഇല്ലാത്തവസ്തു ഒരുകാലവും 

ഒഴിഞ്ഞുമാ൨നിളൂല്ലോ. അതു” തള്ളാനും കൊള്ളാനും ഇല്ല. 

ഇങ്ങനെ ഒന്നും ഒഴിഞ്ഞു എന്നില്ലാതെ സര്വ്വവും ഒടുങ്ങി നീല്ലയന 

പരിപൃര്ണ്ണുത്വമാണു" അനുഭവാദ്വൈതം. ഈ അനുഭവാദ്ദൈ 

തമത്രേ ഒഴിവിലൊടുക്കം. ബന്ധമുണ്ടെന്നതു” മീഥൃയായതി 

നാല് അതിനെ മാററാന് ഉപായങ്ങളേയും മോക്ഷമാര്ഗ്ഗങ്ങളെയും 

ഇതില് നിഷേധിച്ചിരിക്കുന്നു, ഞാന് കാരണം എനിക്കേപ്റെട്ട 

ശബ്ദും ഒഴിവാക്കാൻ മിണ്ടാതിരുനാല്പോരേ ? ശബ്ദമാ 

കനു ബന്ധത്തിന്െറ മോചനത്തിനു” മറെറത്തുപായം. ജനന 

മരണങ്ങളില്ലാത്ത ആത്മാവിന്െറ അരുഭൂതിക്കു” ജനന മരണ 

ങ്ങളെ അകററാനുള്ള പ്രയത്നങ്ങ0ം ഉപകരിക്കുമോ? സ്വേ 

ത്തീയുടലില് പിടിച്ചതണയുന്നൊന്നായുണസീടവേ?. ത്രികാലങ്ങ 

ളിലും ഇല്ലാത്ത ബന്ധത്തെ ഒഴിക്കാന് ബന്ധം ഇല്ലെന്നറിയുകയേ 

മാഗ്ലുമായുള്ളൂ. ഈ വിശേഷഅനുഭവജ"ഞാനം മാത്രമാണു" ഒഴി 

വിലൊടുക്കത്തിന്െറ പ്രതിപാദ്യവിഷയം. 
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തമിഴുനാട്ടില് മുമ്പു” അപ്പര്, സുന്ദര്, മാണിക്കവാചകര്, 

തീരുജ“ഞാനസംബന്ധര് എന്നു” സമകാലത്തു പ്രസിഭ്ധിപെററി 

രുന്ന നാലു മ്ഹാജ്ഞാനികളില് തിരുജ് ഞാന സംബന്ധരുടെ 

പ്രധാന ശിഷ്യനായ കണ്ണുടയ വള്ളലാര് ആണ” ഈ മഹത് 

ഗ്രന്ഥം നിര്മ്മിച്ചിട്ടുള്ളതു”. 

ചികാഴിനാഥ, നരുമത്തമിഴ്കോവിദ൯താ- 

നേകാന്തഭക്തി യൊടുരച്ചിതെനിക്കിതെല്ലാം? 

തന്െറ ഗുരുവായ തിരുജ്ഞാനസംബന്ധ സ്വാമികളുടെ പ്രവച 

നങ്ങളെ ഗ്രന്ഥമാക്കിച്ചമച്ചിട്ടള്ളതാഒെന്നു ഗ്രന്ഥകത്താവൃുതനൌ 

പറയുന്നു. കണ്ണുടയ വള്ളലാരെപ്പുററി ചരിത്രപരമായ വലിയ 

അറിവുകളെറന്നും നമുക്കില്ല. എങ്കിലും ഉദ്ദേശം ആയിരം വര്ഷ 

ങ്ങംക്കു മുന്യ ഒീവിച്ചിരനാ തിരുജ്ഞാന സംബന്ധരുടെ ശീഷ്യ 

നാണു? അദ്ദേഹമെന്നും സ്വത്തില് ഗുരുമൊഴികറം ശ്രവിച്ച് 

ശിഷ്യന് ജ"ഞാദനാദയം വന്നിട്ടുള്ളതാണെന്നും പറയപ്പെടുന്നു. 

എന്തായാലും സാക്ഷാലു്ഛാരം അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞ ഒരനുഭവജ്ഞാ 

നിീയാണെനറിയാ൯ ആരോടും ചോദിക്കേണ്ട, ഗ്രന്ഥംനോക്കി 

യാല് മതി. 

തിരുജ”ഞാനസംബന്ധരുടെ ചാരിത്രം ഇപ്രകാരം സംഗ്ര 

ഫീക്കാം, മുനു ചോഴമണ്ഡലത്തില് ചീര്കാഴി എന്നു സ്ഥലത്തു” 

ഒരു ബ്രാഹ്മണകലത്തില് ശിവപാദവിരുദയന് എന്ന ഒരു ബ്രാഹ്മ 

ണന ഭാര്യയായ ഭഗവതിയില് ഒരു കുഞ്ഞു ജനി. കുഞ്ഞിനു 

“പിള്ളയാര്" എന്നു പേരിട്ടു. കുഞ്ഞിനു മൂന്നുവയസ്സുള്ളപ്പോറം ഒരു 

ഭിവസം പിതാവു കുഞ്ഞിനെയും കൊണ്ട കുളിക്കാന് പോയി. 

പിതാവുകളിച്ുകൊണ്ടിരുന്നുപ്പോഠം തീത്ഥക്കരയില് തനിച്ചി 

രന കുഞ്ഞിനു” പുവ്വജന്മസ് മൃതിയുണ്ടായി ആകാശത്തോട്ട 

നോക്കീ അമ്മാ! അമ്മാ! എന്നുവിളിച്ചുകരഞ്ഞു. ഇതുകേട്ട് 

അടുത്തുള്ള ക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രതിഷ്ാമൂത്തിയായ തോണിയപ്പ്ുരും 

ശ്രീപാധ്യതിയും അവിടെ പ്രുതൃക്ഷമായി. ദേവീ പൊന്കിണ്ണണ 
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ത്തീല് ജു“ഞാനമൃതത്തെത്തന്നെ മുലപ്പാലായി ചുരന്നു” കുഞ്ഞിനു 

കൊടുത്തിട്ടു മറഞ്ഞു. പിതാവു കളികഴിഞ്ഞെത്തിയപ്പേോറം 

പൊ൯ കിണ്ണുത്തെ കണ്ടിട്ട കുഞ്ഞിനു" ആര്രാ പാലുകൊടുത്തി 

രിക്കുന്നു എന്ന” ഭയംജനിച്ചും കഞ്ഞുകൈചുണ്ടിക്കാണിച്ചതിരല് 

നിന്നും പിതാവിനു വസ്മൂതമനസ്സിലായി സന്തോഷിച്ചു. 

ഈ സംഭവത്തിനുശേഷം കുഞ്ഞിനു” ജ്ഞാനസംബന്ധ 

മുത്തിനായനാര് ഏന്നു പേരിട്ട. പിതാവിന്െറ സഹായത്തോടു 

ക്രടി കുഞ്ഞ” ഈ ദേവാചയത്തില് പോയി സ്ന്ോത്രം ചെല്ലുക 

പതിവായി ഒരുദിവസം തിരുക്കോലക്കടവു” എന സ്ഥലത്തു 

ചെന്ന ദര്ശനം നടത്തി പ്രാര്ത്ഥിക്കുകയയണ്ടായി. 

ഒരിക്കല് പത്ിസമേതം ചീകാഴിയില്വനാ തിരുനീല 

കണ്ണയാഴ്പാണനായനാരെ ജു“ഞാനസംബന്ധര് സ്വീകരിച്ച, 

സല്ക്കരിച്ചു. അല്ലദിവസങ്ങാംക്ൂടെത്താമസിപല്പ്രിക്കുകയ,ണ്ടായി. 

അത്ഥര് ജ൦ഞാനസംബന്ധര് പാട്യ ചില പാടലുകളെ സംഗീ 

തമുറയില് സ്വരഖപ്വെടുത്തി പാടുകയ്യ ണ്ടായി. പിന്നീടു” രണ്ടു 

പേരുംകൂടി ചിദംബരത്തുപോയി ദര്ശനം നടത്തിയിട്ട്” തിരുവ 

ടകലത്തുചെന്നു” ദര്ശനം നടത്തി. കുറച്ചുനാം അവിടെ താമ 

സിച്ചു കൊണ്ടു" പതിവായി ചിഭബഭത്തു നടരാജദര്ശനം ചെയ്തു 

വന്നു. അക്കാലത്തു” ഒരു ദിവസം തില്ലയിലെ ബ്രാഹ്മണക്കു' നട 

രാജനെ പുജിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം സിഭ്ധിച്ചല്ലോ എന്നു മനസ്സില് 

കരുതിക്കൊണ്ടു” ക്ഷേത്രദര്ശനം നടത്തിയപ്പ്പോം അവിടത്തെ 

ബ്രാഹ്മണരെല്ലാം ശിവന്െറ ടൂതഗണങ്ങളായി കാണപ്പെടടതിനെ 

തിരജ്ഞാന സംബന്ധര് തിരുനീലകണ്നേക്ു കാണിച്ചുകൊടുത്തു 

അനന്തരം ഏഎരുക്കത്തംവൃലിയൂര് മുതലായ സ്ഥലങ്ങളെ ഭര്ശി 

ച്ലിട്ടു” തിരുനൈയ് വായിലാത്തുറയ്മ പോകാനാഗ്രഹിച്ുവെങ്കീലും 

കാലൃതളന്ന പോയതിനാല് അന്തരാത്രി മാറമ്പാടി എന 

സ്ഥലത്തു വിശ്രമിച്ചു. ഒതു” ഉള്ളുകൊണ്ടറിഞ്ഞ ഏരുക്കത്തം 

പുലിയൂർ ദേവന് സ്ഥലത്തുള്ള ബ്രാഹ്മണരോട്, സ്വഫ്ത്തില്, 
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പല്ലക്കുമായി ചെന്നു” ജ“ഞാനസംബന്ധരെ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടു 

വരാനാജ് ഞാപിച്യു. അവര് അപ്രകാരം ചെയ്തു. ഈ സ്ഥലത്തു 

കുഠച്ചുനാം താമസിച്ചിട്ട് സ്വാമിക0ം തിരുപ്പുഴവൂര് മുതലായ 

സ്ഥലങ്ങളും സന്ദര്ശിച്ചശേഷം ചീ൪കാഴിക്കു മടങ്ങിയെത്തി. 

ജ്ഞാനസംബന്ധക്കു” ഉപനയനകാലമായപ്പ്പോഠം പിതാവു”. 

ആ കര്മ്മം നടത്തിവച്ചു. അനന്തരം തിരുനാവുക്കരശു നായ 

നാരെക്കണ്ടു" അദ്ദേഹത്തിന്െറ അനുഗ്രഹം മേടിച്ചു. പിന്നീടു 

പിതാവേടടൊത്തു പല പുണ്ൃസ്ഥലങ്ങളിലും സഞ്ചരിച്ചു. ഒരി 

ക്കല് തിരുപ്പാലാച്ഛിയില് ചെന്നു. അവിടത്തെ രാജാവു തന്റെ 

നഗരത്തെ” അലങ്കരിപ്പു് അതിഥികളെ സ്വീകരിച്ചു. ആ 

സ്ഥാനത്തു ചെനാപ്പ്ോോം മുന്പിനാലേ വ്യാധിയാല് ബോധ 

രഹിതയായികിടന്നിരുന്ന രാജപൂത്രിയുടെ വ്യാധി ഉനൂലനം ലെയ്ക്ക. 

തിരുക്കൊടി മാടച്ചെങ്കളൂര് മുതലായ സ്ഥലങ്ങളിത സഞ്ചരിച്ചു 

പല സാധുക്കളുടെയും പിണികളെ തിരുനീലകന്നേഃസ്ത്ാത്രം ചെയ്തു 

തീക്കുകയുണ്ടായി. പിന്നീട” തിരുപ്പട്ടിശ്വരം, തിരുവാടുതുറ എനീ 

വിടങ്ങളിരല് ദര്ശനം നടത്തി, 

ജ“ഞാനസംബന്ധക്ക” വീവാഫപ്രായമായപ്പ്പോം പണമി 

ല്ലാത്തതിനെപ്പുററി പിതാവു ആവലാതിപ്പെട്ടു നായനാര 

ശിവനെസ്ക്ലോത്രം ചെയ്തു സ്മരിച്ചു. ശീവ൯ ഒരു ടൂതം മുഖേന 

ഒരു പൊന്മുടി സമ്മാനിച്ചു. അതില്നിന്നും സ്വര്ണ്ണം എടുക്കും 

തോം കുറയാതിരിക്കും എന്ന ശിവനെറ കല്പനയും അറിയിച്ചു. 

ഈ പൊയുടിയെ തങ്ങളുടേയും അന്യരുടടേയ,ം ഉപകാരത്തിനായി 

ക്കൊണ്ടു” നായനാര് പിതാവിനെ ഫുംപിച്ചു. 

നായനാര് വീണ്ടും ദേശസഞ്ചാരത്തിനിറങ്ങി ധമ്മപുരത്തു് 

ബാണരാജാവിന്റെ സദസ്സില്വച്ചു് ശീവകൃപയാരു തോന്നിയ. 

മോതര് മടപ്പിടി? എസ കീര്ത്തനം വീണാമേളത്തോടുക്ൂടി ആല 

പിച്ചു. നായനാര് അവിടെനിന്നും .തിച്ചാന്തമ്കയ്ക്കുപോയി. 

അവിടെ തിരുനീലനക്കനായനാരാലുപചരിക്കപ്പെട്ടു. തിരുച്ചെ 
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ജാട്ട്ംടിക്കു പോയപ്പ്പോം വഴിമഭ്ധയേ ചിവത്തൊണ്ട നായനാര് 

വന്നു നമസ്തൃരിചൂ. തിരുമരുകര എന സ്ഥലത്തു ചെന്നപ്പം 

അവിടെ ഒരു കനൃക താന് ഭത്താവായി വരിച്ചുയാളിനെ സര്പ്പം 

തീണ്ടി മരിച്ച ദുദഖത്താല് കരയുന്നതുകണ്ടു' മരിച്ചയാളീനെ 

ജീവിപ്പിക്കുകയും അവരുടെ വിവാഹം നടത്തിവയ്ക്കുകയും ചെയ്തു, 

തിരുപ്പൂകലൂരിരു ചെന്നപ്പോം മുരുകനായനാര് സ്വീകരിക്കൂ നമ 

സ്ലൂരിച്ചു. അവിടെവച്ചു അപ്പര് സ്വാമികളെ കണ്ടുമുട്ടി. അവര് 

പരസ്സുരം നമസ്തൂരിച്ചു. അനന്തരം തിീരുവാര്ൂരില് പോയി 

ദര്ശനം നടത്തിയശേഷം അപ്റ്ൂ൪ സ്വാമികളോടൊത്തു"” തിരുവ 

വ്വ, തിരുക്കടവുര് എന്നീ സ്ഥലങ്ങളില് ദര്ശനം നടത്തിയിട്ടു” 

തിരുവീഴിമിഴലെക്കു ചെന്നു. അവിടെ മഴയുടെ ക്ഷാമം തിത്തീട്ട" 

തിരുമറൈക്കാട്ടില് ചെന്നു. അവിടെ വേദം വുജിച്ചു മുടിപ്പോയ 

കതവിനെ അപ്പര്ഡ്വാമികളെക്കൊണ്ടു തുറപ്പിചു. 

അക്കാലത്തു” മധുരയില് ശൈവരക്തി ക്ഷയിച്ചിരുന്നു. കാര 

ണമായ ശമണാസുരശക്തിയെ അമര്ത്തിയിട്ട് ശൈവശക്തിയെ 

ഉഭ്ധരിച്ചെടുത്തു, അവിടെവച്ചു നായനാരും ശമണരും നേരിട്ടി 

ടഞ്ഞു. രണ്ടുപേരും ഏടുകളെ തീയിലീടുതീര നായനാരുടെ ഏട” 

വേകാതിരുന്നു. അതിനെ ആററിലിട്ടപ്പോം ഒഴുക്കിനെതിരായി 

ഒഴുകി. ശമണരുടെ മന്ത്രങ്ങളാല് രാജാവിനേപ്ലെട്ട സുരരോഗത്തെ 

നായനാര് ഭേദപ്പെടുത്തി. മൂന്നുപ്രാവശ്യം തോററാല് കഴുകിലേ 

റണമെന നിബന്ധനയനുസരിച്ചു് ശമണര് കഴുകിലേറി മരിക്കു 

കയാണ ചെയ്തതു”. 

നായനാര് വിണ്ടും ചേര, ചോള, പാണ്ഡ്യനാടുകളില് 

സഞ്ചരിച്ചു. ആറ കടക്കേണ്ടിയിരുന്ന ഒരിടത്തു” തോണിയില് 

കയറിയിരുന്നു” “കൊട്ടമേ കരഴും? എന്നു പാടി അക്കരെ എത്തി. 

തീരുത്തരുളീ എന സ്ഥലത്തുവചു” ബുഭ്ധനന്ദി എന ബരഭ്ധന് 

വന്ന തടുത്തു. നായനാരുടെ ക്രടെയുണ്ടായിരുന്നവരിലൊരമളിന്റെ 

സ്ത്രോത്രശക്തിയാല് ബരഭാന് തലപൊട്ടി മരിച്ചു. ഇതുകണ്ടു" 
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ചുറരമുള്ള ബാഭ്ധന്മാരെല്ലാവരും തോല്വി സമ്മതിച്ചു” ശൈവ 

മതാനയായികളായിത്തിര്ന്നു. 

തിരുമയിലൈ എനാ നാട്ടല് ശിവനേശച്ലെട്ടിയാരുടെ 

മകം പൂപറിക്കാന് പോയിടുത്തു" സര്പ്പം തീണ്ടി മരിച്ചു. ചെട്ടി 

യാര് തന്െറ സര്വ്ൃസ്വത്തുകളും ഈ മകളേയും, തിരുജ്ഞാന 

സംബെന്ധര്ക്കു കൊടുക്കുമെന്നു” മു്വിനാലേ നേനിരുനു. അതി 

നാല് മരിച്ച മകളെ ദഹിപ്പിച്ച കിട്ടിയ അസ്ഥിയും ചാമ്പലും 

ഒരു കുടത്തില് സൂക്ഷിച്ചുവച്ച. പിന്നീട് ചെട്ടിയാര് തിരുവൊ 

ത്തിയൂ൪ര് വന്നു” സ്വാമികളെ ക്രട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി. സ്വാമീകാം 

മേണ്തിട്ടപ്പുന്നൈയും കാണന് മടമയിലൈ? എന്ന സ്നോത്രം 

പാടി. ചെട്ടിയാര് സൂക്ഷിച്ചിരുന അസ്ഥിയെ പ്പെണ്ണാക്കിയിട്ടു് 

ശീ൪കാഴിക്കു മടങ്ങിപ്പോയി. 

നായനാര് പിതാവിന്െറയും മറവം നിര്ബ്ബന്ധത്താല് 

വിവാഹം ച്ചെയ്യാന് സമ്മതിച്ചു. ന്ല്ലരിര നമ്പിയാണ്ടവരുടെ 

പുത്രിയെ വിവാഹം ചെയ്കക് പത്തീസമേതനായി ഭവനത്തില് 

താമസിക്കവെ നീ, പത്നീസമേതം എന്നോടു ചേര്ന്നുകൊണ്ടാലും 

എന്നാജ”ഞാപിച്ചു. (നായനാ൪ വിവാഹംചെയ്തു” മുന്പറഞ്ഞ 

ശിവനേശച്ചെട്ടിയാരുടെ മകളെയാണെന്നും പറയുന്നുണ്ടു്) 

ഉടനെ ആ ഭവനം മുഴുവന് ജ്യോതിയായി വിളങ്ങി. സ്വാമികം 

നമശിവായമന്ത്രം ജപിച്ചുകൊണ്ട്” ഭായര്യാടൊത്തു" ജ്മ്യോതി 

സ്ത്രീരു മറഞ്ഞു. ജ്യോതീസ്സ്സു മായുകയും. ആ ഗൃഹം പഴയ മട്ടിലി 

രിക്കുകയും ചെയ്തു 

നനീരാശയ൯ന്റിഭെത്തവമുണ്ടോ”. 

ആകസ്ട്രീകമായി മൂന്നു വര്ഷം പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞു” മാതൃസാനീ 

ഭ്ധ്യവും ഭവനപരിചയവും വിട്ടു് എവിട€മാ എന്നു തോന്നിയ 

കുളക്കരയില് തനിച്ചായി. പിതാവു മുങ്ങിയിട്ട പൊങ്ങിവരുമെനാ 

റിയാന് പാടില്ലാതിരുന കുഞ്ഞു്” പിതാവു വെള്ളത്തില് മുങ്ങി 

യതുംക്രടി കണ്ടിട്ടു” സമ്പൂര്ണ്ണ നിരാരാസ്വര്ൂപിയായി അന്തം 
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വിട്ടു് അമ്മാ) എന്നു വിളിച്ചതായിരിക്കണം. ആ ന] 

കുഞ്ഞിനു, മുജ്ജന്മാവ സാനത്തില് തന്നെ പിന്തുഭസിരുന്ന ജ്ഞാന 

തൃഷ്തൃുതന്നെ തനിക്കു സ്വരൂ പമായിത്തിരാനേ ന്യായമുള്ള. ഭാഹം 

തന്നെ . പാനീയമായി വനാപോലെ തന്െറ പുനര്ജ്ജന്ത്തിനും 
ഹേതുവായ ജഞാനതൃഷ്ണ്ു ഈ നിരാശാവേളയില് ഞാനസ്വരൂപ 
മായി ജഞാനസംബന്ധരായിത്തീനാതിനേയും അദ്ദേഹത്തിന്െറ 

ചരിത്രം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടു്. പൂരാതിനഭക്ഷേത്രങ്ങളെല്ലാം 

മഹത്തുക്കളുടെ സമാധിസ്ഥാനങ്ങളെ സ്ഥാപിച്ചുള്ളവയോ ത്രികാ 

ലജ്ഞാനികറം പ്രതിഷ്ഠിച്ചിട്ടള്ളുവയോ ആയിരിക്കും. ആ സ്ഥാന 

ങ്ങളുമായുള്ള സമ്പക്കം ആ ജഞഞാനികളുമായുള്ളതിന്ട തുല്യമാണു”. 

അങ്ങനെ, തനിക്കു ലബ്ലമായ ജഞാനതത്തെ ദ്ഡപ്പെടുത്താനായി 

രിക്കണം ഞാനസംബന്ധര് പല ദിവൃക്ഷേത്രസനിധികളം 

സന്ദര്ശിച്ചതു". ഈ ദ്ദശ്യപ്രപഞ്ചം അതുൃന്തം അസത്തെന്നു 

കണ്ടശേഷവും ജഞാനികം ഈ മായാജീവിതത്തില് കഴിഞ്ഞാലും 

അതു” ലോകസംഗ്രഹാത്ഥം മാത്രമാണെന്നു ജഞാനസംബന്ധരുടെ 

ചരിത്രത്തിരുനിന്നും മനസ്സിലാക്കാം. തങ്ങളുടെ പ്രവചനങ്ങ 

മാകുനാ അരുംമൊഴികളില് കരടി അവര് എന്നും ലോകത്തോടു 

സംസാരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ലക്ഷം പേരരാടുക്ൂടി സംസാരിച്ചു" 

അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളിലെ തിമിരംമാററി ബ്രഹ്മാകാരവൃത്തിയുണ്ടാ 

ക്കിക്കൊണ്ടു” മരനനി്വികലു സമാധിയിലിരിക്കുന്ന ജ്ഞാനിയുടെ 

കഥ സ്ൃഷ്ട്രീസ്ഥിതി സംഹാരകത്താക്കംക്കപപോലും വണ്ണിക്കാന് 

സാധിക്കുന്നില്ല. അവനാരും സമാധിവിധിച്ചീട്ടിലല. ര 

ല്ലാമവനിരിപ്പിടം. തങ്ങം ഇവനൊരു ആമപ്പുലകയായി വേദ 

ങ്ങം സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ സ്ഥിതിചെയ്തിട്ട'് ഇവന്െറ 

മൂലാധാഭത്തെ വേദങ്ങം വഫിക്കുനന. അതുകൊണ്ടു” വേദങ്ങം 

ക്കക്രടി ഇവനെ മുഴുവന് കാണാനോ അവന്െറ സാന്നിദ്ധ്യ 

ത്തില് ചെല്ലനോ കഴിയുന്നില്ല. ഇപ്രകാരമുള്ള ഒരു ജ“ഞാനീ 

പരഒളിയായി സദദ്യാവിദേഹകൈവല്യമുക്തി പ്രപിച്ചശേഷവും 



3 

ലോകോപകാരാത്ഥം പ്രവചിച്ചിട്ടള്ള അരു€ംമൊഴികളാണു” “ഒഴി 

വിലൊടുക്കം? എസ അനുഭവഗ്രന്ഥത്തിനെറ ഉള്ളടക്കം. 

യാചകന്. ഭിക്ഷതെനണ്ദൊ൯ സാധാരണ ഭവനങ്ങളെ മറി 

നടന്നു”  ഒകാട്ടാരത്തില് കേറിച്ചെന്നതുപോലെയാണു് ഞാ൯ 

ആഭ്ധ്യാത്മികകായ്യുങ്ങ0ം ഗ്രഹിക്കാന് എന്െറ അല്ലജ്”ഞതക്കു 

തക്കവണ്ണമുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളെ വിട്ടിട്ട് ഒഴിവിലൊടുക്കം, പാടുതുറ 

മുതലായ ഗ്രന്ഥങ്ങളില് കയറി പ്രവേശിച്ചതു”. ഗോപുരവതത്ു 

ക്ലെ കാവല് ഭടന്മാരാല് നിശ്ചയമായയം പുറംതള്ളപ്പെടുകയേ 

ഉള്ളൂ എന്നു മനസ്സീലാക്കാന്പോലും ബുദ്ധിയില്ലാത്തവന്, ഭിക്ഷ: 

കിട്ടിയാചുമില്ലെഖിലും കൊട്ടാരത്തില് കടന്നക്രടി ചുറവം 

നടന കാണാനെങ്കിലും കഴിഞ്ഞതു”. ഗുരുവരുളാല് മാത്ര 

മെനോ പറയാരളേളു ഏഐഴക്ക്” ഈശ്വരന് തുണ? ഇപ്പറഞ്ഞ 

ഗുരുവിന്െറ നീര്വിവാഭമായ ഒരു ചരിത്രം പ്രസ്താവിക്കാന് 

കാലം ഇനിയും സമാഗതമാകേണ്ടിയിരിക്കുന്നതേയുള്ള. ഈ 

ഗ്രന്ഥത്തില് വായനക്കാക്കു കാണാവുന്ന ഒരു “കുടും ബഭക്രത്താടി? 

യായി അവപതുവര്ഷര്ത്താളം ഈ ലോകത്തുകഴിഞ്ഞുക്രടിയ ഒരു 

മഹാജ്ഞാനി എന്നമാര്ൂരം തലാലം പറഞ്ഞുകൊള്ളൂന്നു. 

മുമ്പുപറഞ്ഞ യാപകടെറ അതിസാഹസം ഞാന് കാണിച്ചു 

പോകാന് ഒരു കാരണം ഒരു സാഹിതൃപ്രബന്ധം എനാ നില 

യിലും അതിനുള്ള അ സ്പ്യാദൃശമായ കവിതാസരന്ദയ്യമാണു”. സര്വ്വ 

പ്രപഞ്ചസരന്ദയ്യങ്ങളുടേയും ഒരു *മ്യൂസിയ "മായ “കുമാരസംഭവം? 

ത്വായനക്കാക്കു സ്വശ്ശൂസുഖത്തെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഈ സ്വശ്ശൂസുഖ 

ത്തെടപ്പാലും “പകല്വിളക്കാ'ക്കിക്കൊണ്ടാണു്, വിശേഷിച്ചു”, 

പ്രപഞ്ചമേ ഒഴിഞ്ഞുള്ള, ജീവനുക്ത൭ന്റ സര്വ്വോദയലോക 

ത്തിനന്െറ നിരതിശയാനന്ദ, നിത്ൃസാന്ദയ്യപ്പളയമാകുന്ന ഒഴിവി 

ലൊടുക്ക'ത്തിന്െറ നിശ്ചഞ്ചല പ്രവാഹം! 

ഈ പ്രസിഭ്ധീകരണത്തെ സംബേന്ധിക്കുനാ നല്ലകായ്യങ്ങം 

ക്കൊക്കെ പങക്കാളികം ഗ്ുൂണവാന്മാരയ പലരുമാണു”. അങ്ങനെ 



ട്ട 

വരുന്നതു" ഒരു പരിശൃദ്ധഗ്രന്ഥത്തിന് അനുയോജ്യവുമാണു', 

ഗ്രന്ഥത്തെ അവതരരിപ്പിക്കുന്നതു സര്വ്വസമ്മതനായ ഒരു പ്രശസ്ത 

ഭാരതീയ പണ്ഡിതനാണ്. ഭാരതത്തിനു വെളിയിലും സ്വീകര 

ണമുള്ള പണ്ഡിതനാണിദ്ദേഹം. സുദീര്ഘമായ ഒരഭിപ്രദയം 

രേഖപ്പെടുത്തി ഗ്രന്ഥത്തെ ചന്തപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ബ്രഹ്മശ്രീ പി. 

ശേഷാദ്രി അയ്യർ അവര്കംം ഇരുപതോളം മഹാഭാഷകളില് 

പാണ്ഡിതൃമാര്ജ്ജിച്ചിട്ടുള്ളയാളാരണനാതിനെക്കാളും നാം അനു 

കരിക്കേണ്ട പല ഉത്തമ ഗുണങ്ങാംക്കും ലോകത്തിനു മാര്ശ്ശൂഭര് 

ശിയും ഇന്നു ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരിരു ഒരുന്നത അഭ്ധ്യാത്മജ്ഞാന 

ചതുരനുമാണെന്നുള്ളതിനെയാണു' പ്രതൃകമായി പറയാരുള്ളതു”. 

പടന്മൊഴിക്കലാനിധിയും ഒരഭിവന്മയ ഭക്താഗ്രനും സഹൃദയനുമായ 

ശ്രീ. പി. ജനാര്ദ്ദന൯ന്പിള്ള അവര്കരം ഈ ഭാഷാഗ്രന്ഥത്തെ 

വളരെ മേന്മപ്പെടുത്തിയിട്ടണ്ട്. ഒരു പ്രസിഭ്ധഭാഷാ ഗവേഷണ 

പടുവും അവഗാഡനീരപകരും ആയ ശര് പി. ദാമോദരന്പിക്ള 

അവര്കം മലയാളഭാഷയുടെ ജന്മോരുകൃഷ്ടരയെ പ്രകാശിപ്പി 

ക്കാന് നിരന്തരം ചെയ്തുവരുന്നു നിഷ്ട്രാമയത്തങ്ങരംക്കു” ഭാഷാഭി 

മാനികാം അതീവ കടഭപ്പട്ടിരീക്കുന്ന. അദ്ദേഹം എനിക്കുതന്ന 

അതിരുകവിഞ്ഞ ബഹ്ുമതിക്ക കാരണം മലയാള ഭാഷക്കു” ഒരവ്യ 

വൃഗ്രന്ഥംക്രടി ലഭിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എന്നദ്ദേഹം അതിരുകവിഞ്ഞ 

സന്തോഷിച്ചതുമാത്രമണേ”. വരയാവൃദ്ധനം ജ്ഞാനവ്ൃഭ്ധനമായ 

ശ്രീ നാരായണതീത്ഥപാദരാണു” കയ്യെഴുത്തു പ്രതി പരിശോധിച്ചു 

തന്നത്. വിവത്തനത്തിലുണ്ടായിരുനാ വാട്ട, കോട്ുടങ്ങക്േേയും 

പ്രമാഭങ്ങളേയും തീത്തു” ഇന്നു കാണുസ്തിടത്തേടളം ശുദ്ധിയില് 

ഗ്രന്ഥംപ്രസിഭ്ധം ചെയ്യാന് എനിക്കേകാവലംബമദയിരുന്നതു 

ഇദ്ദേഹമാണ്”. യാവനകാലത്തു” പരമഭട്ടാര ശ്രീ ചട്ടമ്പിസ്വാമി 

കളുടെ പ്രിയശിഷൃത്വത്തിലും വാഭാകൃത്തില് എന്െറ ഗുരുവിന്റെ 

സംസര്ഗ്ശൃത്തിലും കഴിയാന് പരമദഭാഗ്യം സിഭ്ധിച്ച ഈ ഇളം 

ജീവന്മൃക്തന് മരണത്തേയും അവഗണിച്ചു” അനവധി അഹോരാ 
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തരങ്ങം ഗ്രന്ഥപരിശോധനയില് നിനാിമേഷനായി മുഴുകിയിരു 

ന്നതിനെ എനിക്കു മറക്കാനൊക്കുകയില്ല. ഗ്രന്ഥം. പ്രസിദ്ധം 

ചയ്യുനാതി  നീര്മ്മുന്ധമായി എന്നെ പ്രേരിപ്പിച്ചു" 

രയ്ക്കാട്ടു” പ സുധാസ്യധംം ശ്ര" വി. എന്. “ഗോവിന്ദപ്പിള്ള അവര്ക 

കാണു”. ഇപ്പുറഞ്ഞവരെല്ലാവരും; എന്െറ ശഗുതജനങ്ങളുടെ. 

സ്ഥാനത്തുള്ളവരാണു”. ഒരാളൊഴിച്ചെല്ലാവരും ഞാന് ജനിക്കും 

മുവ്ൂമുരതലേ ലോകക്ഷേമകാരൃങ്ങളില് വ്രവത്തിക്കുന്നവരുമത്രേ. 

അങ്ങനെയുള്ള ഉനാതന്മാക്ക? എന്െറ നന്ദിപ്രകടനം എന്തി 

നാവും? മേലും അവരുടെ “ അനുഗ്രഹഹസ്ത്ങ്ങാം എനിക്കുണ്ടാവു 

മെനാശിക്കയേ ഞാന് ചെയ്യാനുള്ളൂ. 

ചില ഉനാതവൃക്തികം ഈ ഗ്രന്ഥത്തിമന്റ പ്രസിഭ്ധീകര 

ണത്തിനു* ധനസഹായം ചെയ്തിട്ടണ്ടു”. . അവരടെ മഹാമനസ്തത 

യുടേയും ഏന്റെ ഗുരു സ്മൂരണയുടേയും പേരില് ഈ പവിത്ര 

ഇഞ്ാനഗ്രഷ്ഥാ യഥാത്ഥത്തില് അഭധ്യത്മേസത്യത്തെ ഉററന്വേഷിച്ചു 

കൊണ്ടിരിക്കുനാ “ ആക്കം  അരു0ംനിലയം - ആശ്രമത്തില്നിന്നും 

'വിലക്രടാതെ ലഭിക്കുനാതാണെന്നും പ്രസ്ലാവിച്ചുകൊണ്ടു, 

വിീനീതവിധേയയായ പരിഭാഷകന്, 



ഗ്രന്ഥത്തിരെറ ഉള്ളടക്കം 

1. വേദഗേമസഃരോപ്പദേശം 

8. ഉത്തമരുടെ സത് ഗുരുപദേപ്രാപ്ലി, 

8. യോഗനിവ്ൃത്തിം 

34, ക്രീയാനിവൃത്തി.. 

$. ചയ്യാനീവൃത്തി, 

6. വിരക്തി.പ്രകാശനം. 

4. സന്ധ്യാസം. 

8, അരും മാഹാത്മ്യം. 

9, വാസനാക്ഷയം; 

16. സനാതനത്വം. 



അധികാരം ഒന്നു”: 

വ്വേദാഗഥഗമ 

സധാരോപലേശം 

രത” ബോധേം തീത്തുമുക്തിക്കി,രുളവിലൂദയം 

ചെയ്യെഴും ഭാസ്തരരന് പോ,- 

ലു€ം ബോധം വിശിയിമ്പം പ്പൊഴിവ്തിനുയരും 

പ്രേമകാരുണൃഹസ്തം, 

നാനാവേദാഗമക്രുത്തുകം വീടുകീനിയെ-- 

ന്നക്കലാമ്ജശത്തെ വീശും 

ഭാനത്തോടുച്ചിയില് തന്നരുളമുതഭിഷേ- 

കം പൊഴിക്കുസ പാരം. 1 

വിപരണം :-- 

തത?ബോധം __ ദേഹമദണ താന് എനാ ബുദ്ധിയെ മുന്നീിരത്തി 
ക്കൊണ്ടുള്ള ജീവബോധം--ദേഹാഭിമാനം. 

ഉംബോധ-- ആത്മാവാണു'" താന് എന്ന ആത്മബോധം. 

ഇമ്പം... പേരിമ്പ-- നിത്യാനന്ദം. 

ഉയരും പ്രേമ........ ഫാസ്ത്റം - (സത"ഗുരുവിന്െറു) ആശീര്വാദകരം. 
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വേദാഗമക്രത്തുകഠം__. വേദാഗമങ്ങം വസ്തുവിനെ മറച്ച നില്ല 

നതിനാലും മുമുക്ഷുവിന്െറ . ലക്ഷ്യമായ അനുഭവത്തെ 

പ്രദാനം ച്ചെയ്യുന്നതിനു പ്രയോജനവ്പെടടത്തതിനാലും 

അവ വെറ ക്രത്തുകളാണെന്നു പറയപ്പെടദ്ദിരിക്കുന്നു. 

വീടു ........ ഭാനത്തോളട-- മുന്പറഞ്ഞ ക്രത്തുകാംക്കു? വിരാമമി 

ടുന്ന പ്രത്ൃക്ഷഭാവത്തില്. 

ഉച്ചി--- ഷഡാധാരങ്ങാംക്കും കേന്ദ്രസ്ഥാനമായ സുഷ്യമ്ന. 

അരു0ം-- (ഇരുട്ട് 24 അരുട്ട്) ഇരുട്ടല്ലാത്തതും, എനാല് പ്രകാശ 

ക്കാത്തതുമായ സ്വയം ജ്യോതി, 

സത"ഗുരുവിന്െറ ആശീര്വാഭകരം ത്രിമുഖ വൃത്തികളെ ചെയ്തു 

നില്ലന്നും (1) ശിഷ്യനു” ഉംഭബാധം വീശി തത്ബോ 

ധത്തെ ഇല്ലയോ മച്ചെയ്യുന്നു. (5) ഇനിവേദാഗമാദികളോ 

വിദൂയോ .അവന്നാവശ്യമില്ലാത്തതയി വരുന്നതിനാല് 

അവയുടെ ക്രത്തുകളെ കൈപൊക്കിക്കാണിച്ചു നീറത്തുന്നു. 

8൮  അരുളാനന്ദ സ്വരൂപമാകന അമുൃതവര്ഷം പൊഴി മൂ 
യുന്നു. 

അമൃതം എന്നു പറഞ്ഞതിനാല് ശിഷ്യനെ ജനീിമൃതിയററവനാക്കി 

ച്ചെയ്യുന്നുവെന്നത്ഥം. 

സാക്ഷാത്ക്കാരം അനുവത്തില് കണ്ട ഒരു ഗുരുവിനല്ലാതെ ഒരു 

മുമുക്ഷുവിനു” സാക്ഷാത്ക്കാരത്തെ പ്രദാനം ചെയ്യാന് വേദാഗ 

മാഭികംംക്കോ ഈശ്വരനുപോലുദമാ സാധ്യമല്ല. 

ന്ോനമറൈയോതിപ്പെരേളൂരെത്തു 

നാടറിയക്കല്വിശാററിനാലും 

തേറിയുലകമനെത്തിനൈയും 

ചിര്പ്പരമാകനാഞ്ചെപ്പിനാലും?. 

സാഭ്ധൃയമള എന്നു” തത്ത്വരായരും പാടിയിട്ടുണ്ട്”. ഈ ആരംഭ 

പദത്തില് തത്ത്വമസി മഹാവാകും നിവത്തിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. 
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മത്തേഭ൯തന്കിനാവില്പെടുമൊരു ഹരിയെ-- 

ക്കണ്ടുടന് തന്മദംപോയ', 

ശുഭ്ധാത്മാവായ'വരുംദപാല്, ഗുരുവരനെതിരേ 

ചെയ്തിടുംവീക്ഷണത്താല്, 

തത" ബോധംതീന്ന തന്കേവലനിചയതിലാ 

ശിഷ്യനും നില്ലിലല്ലദ-- 

തഭ്യാസംകൊണ്ടുസാധിച്ചിടുവതിനെളുതോ 

തന്െറമുക്തസ്വരൂപം. ജു 

ശുഭ്ധാത്മാവായി- (മദംഒഴിഞ്ഞ) തന്െറ തനി (പൂര്) സ്വഭാവ 

ത്തോടുകൂടിയവനായി. 

കേവലനില _. ദേഹാഭിമാനം നശിച്ച തന്െറ ശുദ്ധാവസ്ഥ. 

അഭ്യാസം---സ്വസ്വരുപപ്രാഫ്ലിക്കാജീ ചെയ്യുന പ്രയത്നം 

ഈ കാണപ്പെടുന്നതുകുംക്കെല്ലാം സ്വപ്നസതും മാത്രമാ 

അൂള്ളതു്. അതിനാല് നാം സ്വപ്നത്തില് കണ്ടതിനും ജാഗര 

ത്തില് കണ്ടതിനും വലിയ അതന്തരമില്ല. ജാഗര, സ്വപ്നം 

സുഷുപ്പികാംക്കു: സാക്ഷിയായി നില്ലന്ന ചൈതന്യം ഏകമാണു”. 
ഈ യാഥാത്ഥൃത്തില് നിന്നുകൊണ്ടാണ്” ശിഷ്യന് ജാഗരത്തില് 

ഗുരുവിനെ പ്രുതൃക്ഷമായി കണ്ടഫലത്തെ മദയാന സിംഹത്തെ 

സ്വപ്നത്തില് കണ്ടെ ഫലത്തോടുപമിച്ചിരിക്കുന്നതു'; 

ക്രലിക്കാര്പലവേലവിറവ പുലരു-- 

മ്പോല്വേ ഫലംനേടുവാന് 

ജാലംകാട്ടിവരും ഗുരുക്കളവരെ-- 

ത്തിണ്ടാതെമാവുസ്വയം; 

ഭേദംവിട്ടൊരുകാലതത്ത്വമതുപോല് 

സര്വ്വത്തിനും- സാക്ഷിയ9യ? 

തീത്തിടുംഗുരുവെക്കഥിക്കുമുരയി 

ല്ലോര്മ്മിക്കുവാ൯ ചിത്തവും, $ 
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വിവ: ലോകരെബോദഭ്ധൃപ്പെടുത്താന് വല്ലതും പഠിച്ചുകീട്ടിയ 

അറിവിനെ കാലക്ഷേപമാര്ശ്ശൂമാക്കി ഗുരുസ്ഥാനം സ്വയംവരിച്ചു 

നടക്കുന്ന ജാലവേഷക്കാരെ തീണ്ടരുത്ത് എന്നു ശാസിക്കുന്നു. 

കാലതത്ത്വം ഭേദമെന്യേ ത്രികാലേങ്ങാംക്കും സാക്ഷിയായിരിക്കുന്ന 

പോലെ ഈ പ്രപഞ്ചെഭേദങ്ങളില് ശിഷ്യനെ അഭേദനാക്കി 

വെവം സാക്ഷിമാത്രമാണെനാക്കിത്തീര്ക്കുസവനത്രേ യഥാത്ഥ 
ഗുരു. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഗുരുവിനെ സ്തൃതിക്കുവാന് വാക്കുകറം 

ക്കോ ചിന്തിക്കുവാൻ മനസ്സിനോ കഴിയുന്നതല്ല. ബ്രഹ്മം 

തന്നെയാണു് ഇര ഗുരുവായി ആവിര്ഭവിക്കുന്നതു'. ഏററവും 

ബ്രഹത്തായ ആ ബരഹ്മസ്വരൂപത്തെ വെവം ഇന്ര്രിയമാകുന്നു. മന 

ഷ്ണ്്ര് എങ്ങനെ ഏത്തുവെടും? 

ഭ്രാന്തനായ പോലപക്വനറിവിനെയുപ്പദേ- 

ശിപ്പുതും വിജ്ഞനാണെ- 

നജ്ഞങക്കല് ചെന്നടുക്കുനാതുമവനിവനോ- 

തുന്നതുംപിനസപായം; 

അന്തംവിട്ടാററിലാഴും ക്രടിയെയിടയന്൯ 

മേഷമെനോത്തു ചാടിബ -- 

ബന്ധത്തീൽപെപെട്ട താഴുംകെടുതിയിലിരുപേ- 

രുംനശിക്കുന്നിതൊന്നായ്. 

വിജ്ഞ൯-- വിശേഷ (സ്വസ്വരൂപ) ജ്ഞാനമുള്ളവന്. 4 

ഭത്ത ..:....... പ്തും --. തന്നെസമിപിക്കുന്നവന്െറ പക്വതയെ 
അറിയാതെ അവനെ ഉപദേശിക്കുന്നതു”. ഒരു ഭ്രാന്തന് 
മറ്റൊരു ഭ്രാത്നപദേശിക്കുന്നതുപോലെയാണു.. 

കുരുട്ടൂപൊന്നരിപ്പനും കുബേരനെന്നു നാമമോ, 

കരിവൃത൯രസത്തെയെങ്ങറിഞ്ഞിടടുന്നു മേഷവും, 

പെരുത്തുമന്ത്ര; യോഗ, സിദ്ധിയുള്ളവന്നു, മിസനിമേല് 

മരിച്ഛിടഭാതരും പ്രകാശമുള്ളവന്നൊടൊക്കുമോ ? ട് 

പൊനാരിപ്പന് -- മലവെള്ളം കൊണ്ടുവന്നു കുന്നുന്ന മണലില് 

നിന്നും സ്വര്ണ്ണുത്തരികടടുണ്ടെങ്കില് അരീച്ചെടുക്കുനാവന്. 
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അരിപ്പനെന്നു പറയമ്പോഴ അവന്െറ കൃശത്വം മനസ്സി 

ലാക്കാം. അവൻ കണ്ണിനു കാഴ്ചയില്ല ത്തവരും ക്രടിയായാലോ. 

അങ്ങനെയുള്ള ഒരുവനെ കബേരനെന്നു. പറയുമ്പോലെയാണ* 

സിഭ്ഥികളും മറവമുള്ളവരെ ജ്ഞാനികളെന്നു പഠയുനതു്. 

കാരണം സിദ്ധിക€ം സ്വതേയുള്ള അറിവിനെകൂടി, ദുരുപയോഗ- 

പ്പെടുത്താനേ ഉതകന്നുള്ളൂ. . സിഭ്ധനു? അത്ഭുതങ്ങഥം കാണിച്ചു 

അജ്ഞലോകത്തെ അതിശയിപ്പ്പിക്കാനൊക്കുംം അവന്, അണ 

യാത്ത അരും പ്രകാശത്തില്, ജനന മരണങ്ങളേയും അറി 

യാത്ത അവസ്ഥയില് നില്ക്കുന ജ്ഞാനിയുടെ നീതൃത്വത്തെ 

അറിയുന്നില്ല... 

ജ്ഞാനേംതനിക്കനുഭവത്തില് വരാത്തവന് സാ- 

യൂജ്ം കഥിച്ചപിഴയെങ്ങനെ,യെന്നൊടുങ്ങും 9 

ഈര്കണ്ടിടാത്തവനുരച്ച വഴിക്കു പോയോന് 

ചേരാതിരിക്കുവതുമെങ്ങനെ ഭൂ൪ഘടത്തില് ? 0 

തനിക്കറിവില്ലാത്ത ഒരു വസ്തൂുവിനെപ്പററി രഅറിവു 

ണ്ടെന്നു ഭാവിച്ചു) മറെറാരുത്തനു ഡറഞ്ഞുപദേശിക്കുനാതു വഞ്ച 

നയാണു”ം ഇതിനാലേര്പ്പെടുന്ന പാപത്തിനു പരിഹാരമില്ല. 

സാക്ഷാല്ലൃരിച്ച ജ്ഞാനിക്കു മാത്രമ സാക്ഷാത് ക്കാരം- ഉപദേശീ 

ക്കാനര്ഹതയുണ്ടാവുന്നുള്ളൂ. 

മീഥ്യാരോപമൊഴിഞ്ഞൊഴിഞ്ഞു, വരവേ 

സത്തായ”വരും താന് പെവം 

നിത്യാനന്ദതരംഗമുണ്ടതു,രുവായ് 

ത്തീരും സ്വയം പ്രാപ്ലിഒയെ 

ഒത്താശിഷ്യനു കണ്ടറിഞ്ഞ, പുനരും 

ബോധം മുളയ്ക്കാതവ- 

നസ്തിത്ത്വത്തിലടക്കിടുന്ന ഗുരുവേ 

ജ്ഞാനസ്വരൂപന് ഗുരു. "റ് 
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ഈ ജഗത്തു" ബ്രഹ്മത്തില് വെവം ആരോപം മാത്രം. അതി 

നാര അതൃന്തം അസത്തുമത്രേ. ഈ ആദരാപം ഇന്ദ്രിയബോധ 

മാണു്. ഇന്ദ്രിയങ്ങാം പരസ്സ്റര വിരുദ്ധങ്ങളായ അറിവിനെൌത്തരു 

നാതിനാല് പൊതുവെ മിഥ്യയെന്നു വരുന. അതിനാല് ആരോ 

പവും മിഥ്യയായിവരും. മീഥൃയായ ഈ ആരോപത്തിരു ഹേതു 

വായ, തമെറ ഇന്ദ്രിയബോധം ഭഴിഞ്ഞുമാവമ്പോംം തന്െറ സത 

ഭാവം ദുശ്യമാകും. ഈ സത്ഭാവത്തിന്െറ സ്വരൂപം നിത്യാനന്ദ 

മാണു്. ഈ നിര്യഠനുന്ദത്തെ താന് അനുഭവിക്കുക എനു അനൃത്വ 

ദോഷത്തിനു (താന് വേറെ ആനന്ദംവേറെ എന്നു” ] ഇടകൊളടുക്കാതെ 

താന് ആനന്ദാനുഭവ സ്വരൂപിയായിത്തിരാന് ശിഷുന്ു പ്രാപ്ലിയു 

ള്ളതു ഗുരു മുടമ്പകൂട്ടി അറിയുന്നു. മരുന്നു” രോഗിക്കു പറവമെന്നറി 

ഞ്ഞിട്ട് വൈദ്യന് രോഗനിവാരണത്തിനു പുറമേ രോഗം വീണ്ടും 

വരാതെയിരിക്കാരും ചികിത്സിക്കുനാ പോലെ ഗുരുവും ചെയ്യുന്നു . 

ഇതുവരെ തന്നെ തരംതാഴ്ത്തി വച്തു കൊണ്ടിരുന്നിട്ട” ഇടപ്പ്പാറം 

ഒഴിഞ്ഞുമാറിയ ഇന്്രീയബോധം വിണ്ടും അംരിക്കാതിരിക്കാനായി 

അതിനെ സ്വരൂപത്തീര തന്നെ നിവൃത്തിപ്പിച്ചു: സമ്പൂര്ണ്ണുനാ 

ക്കുനനവനാണു” യഥാത്ഥത്തില് ഗുരു. 

തേനുണ്ടുള്ളമിഴുനനപോലെ പരമം 

പേരീമ്പമാനം തുളു- 

മ്പീടും സതഗുരു ശിഷ്യനുണ്മയുപദേ- 

ശിക്കും മഫാവേളയില് 

ചിറവം ബോധേമൊഴിഞ്ഞു നിന്നു, ടതുവി -- 

നൊപ്പം വികാരം വെഭി- 

ഞ്ഞേററിടും ശ്രവണം തനിക്കുതചമായ* 

വേദങ്ങളദയും വരും. 3 

പക്വനായ ശിഷ്യനു”. ബ്രഹ്മം തനെ ഗുരുവായി, സ്വയമേവ 

ആവിര്ഭവിക്കുന്ന. തന്െറ നിത്യാനന്ദ മരനസ്വരൂപത്തെ 

ശിഷ്യനും പകര്ന്നുനിന്ന അവനെ ഗ്ര തനിക്കു തുല്യം ബ്ലഹത് 
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സ്വരൂപത്തില് നിറത്തുന്നു. ബ്രഹ്മസ്വരൂപത്തില് നിന്നും ഇതു 

വരെ തനെ വേറാക്കിക്കാണിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ആവരണദോഷം 

ഇങ്ങനെ ഒഴിയുന്ന. ഇതിനുപകരിക്കുന്നുതു” ഗുരുമൊഴികളാണു" 

നിര്പ്പികാര ബ്ൂഹ്മത്തില് നിന്നും ഉത്ഭവിക്കുന്നു കാരണം ഈ 

മൊഴികംം ശബ്ബ'ഭദമററതായിരിക്കം. “ഈ മൊഴിയെ പ്രുണവ 

ധ്വനിയാണു മറച്ചു നില്ലന്നതു'. ഈ നീര്വികാരത്വത്തിനെ 

സനീര്വ്വികാരത്വം കൊണ്ടറിയേണ്ടതാണു”. ഒരു ഭീപം മറെറാരു 

ദീപത്തെ കൊളുത്തുനപോലെ ഗുരുവിന്െറ നിര്വികാരത്വം 

ശീഷ്യന്െറ നിര്വികാരത്വത്തെ ഉണര്ത്തുന്നു. ശബ്ദം ഡ്കാ 

രങ്ങളെ ഉണത്തിച്ചെയ്യുന്നു. ശബ*ദരഹിത മൊഴികളെ കേംം 

ക്കാതെ കേംംക്കേണ്ടതാണു്. അതായതു്” അനുഭ വിക്കാനുള്ളതാ 

ണെനത്ഥം. അവിടെ തനിക്കനുഭവിക്കാന്ൻ അവശേഷിച്ചു നില 

സുതോ നിര്വികാരവും, നിര്വിഷയവും നിര്ഗ്ഗൂണവുമായ സ്വസ്വ 

രൂപം. ഈ അനുഭൂതിയാണു” സാക്ഷാത"കാരം. 

മഹാവേള _. മുന്പറഞ്ഞ വിധത്തിലുള്ള ഗുരു ശ്രവണം ഒരു പ്രപ 

ഞ്ചസംഭവമായതിനാല് ത്മ ശ്രവണാവസരത്തെ മഹാവേള 

യെന്ന പറഞ്ഞു. 

ടതുവിന്നൊപ്പം--- ടതുകാലത്തു” പുഫ്ുദലഫലാദി വികാരങ്ങം 

തോന്നാമെങ്കിലും നിര്വികാരമായിരിക്കുന്ന  ഭതുവിനെ 

പ്പോലെ, 

ദീപംപോലെയിരട്ടിലിന്ദു,ഭവികഠം- 

ക്കൊപ്പംപ്രകാശീച്ച, മി 

ഞ്ങാപത്താമിരുംംമാനമാററി, മമതാ, 

ബോധംവിനാ, ദേശികന് 

ഇമ്പംകൊണ്ടുരചെയ്യവാക്കൊരുനിമി -- 

ത്തംപോത്,സുധാമാരിപോ- 

ല,മ്പോടംബരവാണിപപോലെ വരദം, 

ഭിവ്യം, പരം, പാവനം. ] 
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ഇരുട്ടില്, ദീപം, ചന്ദ്രന്, സുയ്യന്- ഇവ മുന്നും ഒന്നിനൊന്നു 

മെച്ഛപ്പെട്ടവരനാപോലെ ജ്ഞാനപ്രകാശവും ഏറിവരുന്ന 

അനുഭവത്തെ “തത്ത്വപ്രകാശ്ത്തിലും പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട. 

ശിഷ്യന് കരുതിയിരിക്കുന്ന സാക്ഷാത'ക്കാരം സത"ഗുരുശരവ 

ണത്തോടുക്രൂടി ഫലപ്പെടുന്നതിനാല് ഈ ശ്രവണത്തെ “ഒരുനി 

മിത്തിമെന്നും, ജലവര്ഷം പ്രതൃപകാരേഛകൂടാതുള്ളതായിരു 

ന്നാലും ഉല്ലുത്തിനാശങ്ങറം ഉള്ളതിനാല് _ അതിനോടുപമിക്കാതെ 

സുധാമ്ധരി?യെന്നും, ആകാശവാക്കു” സത്യത്തെ അറിയിക്കുന്നു 

വെന്നതിനാല് അംബരവാണി'യെന്നും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണു', 

വിണ് ഛായാവൂരുഷന്പോമുടല്യരുവവമാ.- 

റിമ്പമേ രൂപമായോള്ല്, 

വന്മായാവൈര്ചൊസന്നെന്മനമപഫരണം 

ചെയ്തകാരുണൃഗിരും, 

ആസവേശന, വിര, നൂഴിപ്രവരനു,മൊരുപെ- 

ണ്ണാളനും, മൃത്യവെത്താന് 

കാമിക്കുന്നോ൯മൊക്കും മൊഴിയൊടുനികരാ-- 

ണെനാതായ് വന്തഞായം. 10 

ഛായാവൃരുഷന്- ഒരാളിനെ കുറിക്കുനാ നാമ, രൂപ, ജഡ, ചൈത 

ന്പൃങ്ങളെല്ലാംതന്നെ നിഴല് ഒന്നമാത്രമെന്ന നിഴല് 

മനുഷ്യന്. 

ഇന്പ....വൈരി ...ആനന്ദസ്വയൂപിയായ ഗുരു 

ഉളലുരു-ജഡസ്വരപം 

ആവേശന്--നീജബോധം വിട്ടവന്. 

വീരന് -എതിത്തവനെ കൊല്ലക എനു വ്രതം കൊണ്ടവന്. 

ഉഈഴിപ്രവര൯ -- രാജകല്ലന എന്തിഹലോകസുഖത്തിനും മതിയാ 

കനാപോലെ എന്തുപരലോക സുഖത്തീനെയും കൈവരു 

ത്താന് മതിയായ ആരു”ഞാശക്തിയോടുക്രടിയ ഗുരു. 
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പെണ്ണാളന്൯-. തന്െറ ആരാധനാപാത്രമായ കാമിനിയെ സ്തൂതി 

ക്കുക എന ഏകതൊഴില് ചെയ്തുനിന്നു” ലോകത്തിലേറ്റവും 

വലുതു” അവളാണെന്നു കാണുന്നതുപോലെ സാക്ഷാത്*ക്കാരം 

മാത്രം ഉത്കൃഷ്ടം എന്നു പറഞ്ഞു" അതിനെ കീത്തിക്കു 
൯൮൨൯. 

മൃത്യൂ....ന്നോന് --മരണം കൊണ്ടേ സുഖമുണ്ടാവു എന്നതു പോലെ 

ബോധങഒഴിവുകൊണ്ടേ ഇമ്പം സാഭ്ധ്യമാണെന്നുറിഞ്ഞു? 

തല്ബോധ ഒഴിവിനെ ഉററാഗ്രഹിക്കുനവല്. 

ഒക്കും മൊഴി- മുന്പറഞ്ഞവരില് ഓരോരുത്തരുടെ ഫലത്തന്െൌൊ 

പ്രാപ്തിക്കും ഉതകുന്നതായുള്ളു മൊഴി. 

നിര്വ്വാണമാണ്ടു, നിജബോധമതിരന്െറഖെന്ധം 

ചെൊവ്വായറത്തു വഴികാട്ടിയ വേദവിജ്ഞ൯ 

ചികാഴിനഥേ,നരുമത്തമിഴ്കോവിദന് തു. 

നേകാന്തബുഭ്ധിയൊടുരച്ചിതെനിക്കിതെല്ലാം. 1 

ചീകാഴിനാഥന്- ചിരകാഴിയില് ജനിച്ചു” അവിടെ സമാധിസ്ഥ 
നായവന്-- (ചിര്കാഴി, തമിഴ്നാട്ടില് മായാവരത്തിനും 

ചിദംബേരത്തിനും ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരു പുണ്ദസ്ഥലം) 

അജ....ദന്..... തമിഴ ഭാഷയില് വല്ലഭനായിട്ടുള്ളവന് (കേരളം 
കടതമാറി ഉണ്ടാകുസതിനുമുമ്പു” തമിഴ്ു്നാടടം- ദ്രാവിഡ 

നാട്ട് ആയിരുന്നു. ആദിമലയാളികംം ഈ ദ്രാവിഡനാട്ടില് 

നിന്നും മാറിത്താമസിച്ചവരായിരുന്ന. 

ആദിശങ്കരാചായ്യുരുടെ “രൂമിളശിശു” ജ്ഞാനസംഖേന്ധരാ 

ണെന്നും പി] 

വുണ്ണുത്വംവരുവാന്, തനിക്കുശിവനോ- 

ടില്ലൈകൃമെന്മോതുവാന് 

വണ്ണിച്ചീടിനദേഹമാനദൂരിതം 

മറേറാന് കൊത്ച്ച്ടുവോര് 
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എണ്ണീടും വപലശാസ്ത്രമുള്ളതിഹ നാ-- 

മാസഞ്ചിയൊന്നായ്മറി-- 

ചൂണ്ണാന് താനോഴിയാതൊഴിഞ്ഞൊരൊഴുവി-- 

ന്നോതാമൊടുക്കം, ശിവം. 

നിരുപാധികശിവത്വത്തിലേ പുണ്ണത്വം സംഭവിക്കുന്നുക്ളൂ. 
തന്െറ പൂര്ണ്ണത്വത്തിനു* താന് നിരുപാധികശിവമാവണം. 

തനിക്കു പൃ൪ണ്ണുത്വം കൈവരാതിരിക്കുമാവ് തനൊ ശിവനില് 
നിന്നം വേര്തിരിച്ചു വച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതു” ഹേഹാഭിമാനം 

മൊഴിയായ്മയാണു്. 

താന് - ഭേഹമാനം ച ഈ വൃവഹാരിയായ ജീവാത്മാവു---തഅവു 

ണ്ണ താ൯--ദേഹമാനും ശിവം-പൂര്ണ്ണം. 

എണ്ണൂീടും ന ഓരോരോന്നായ് തെരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുനു - ആ 

സഞ്ചി-ആ സമൂഹം. ഉണ്ണാന് ച അനുഭവിക്കാന് 

“താനൊഴിയാതൊഴി ഞ്ഞൊരൊഴിവു*? എനാതിനു? ഒഴിവ്, 

ഇല്, ഒടുക്കം? എനു വാക്കിനെ മുഖവുരയില് വിശദീകരിച്ചിട്ടുള്ള 

തീനെ ക്രടുതല്. ചിന്തിചു സ്വയം വിശദപ്പെടുത്തി അറിയുന്ന 

താണുത്തമം. 

ശ്രുതിയും ഗുരുവാകൃവുമനുഭവവും 

മതിതെളിയുന്നതിനുള്ളതുപോലെ 

കഥല്െയ്യുംകൃതിഒയാഴുവിലൊടുക്കും 

വിതയിതു മിതുവരെയുള്ളതെതിന്നും. 38 

ശ്രുതി....വവും-. വേഭസാരങ്ങളും. അവയെയുക്തിപ്പെടുത്തിക്കൊ 

ണ്ടുള്ള ഗുരുമൊഴിയും ഇവ രണ്ടിന്െറയും ഫലമായുണ്ടാകുന്ന 

അനുഭവവും. ) 

വിത-- ഇപ്പുറഞ്ഞമുന്നും ബീജാവാപം ലെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതു'. 

(രാ ഗ്രന്ഥം) 

എതിനുംവിത---ത്ത്മാനുഭവത്തിന് ഫേതുക്കകായിപ്പറയപ്പെട്ടി 

ടുള്ള സര്വ്വത്തിനും ബീജമായും ഫല (അനുഭവ) മായും 



] 

ഉള്ളതു”. വിത! എനാ പദപ്രയോഗം ഈ ഗ്രന്ഥം ഒരനുഭവഗ്രന്ഥ 
മാണെനാതിനെ. സൂചിപ്പിക്കുന്നു. 

കമ്മം, യോഗം, ക്രിയയു മുടലി൯ 

മന്ത്രസൂത്രാദിയുംകേം 

ധര്മ്മോല്ക്രാന്തം നിയതമഗുണാ-- 

ത്മാവിനെണ്ണുന്നധര്മ്മം 

കാമ്ംമാറാനുഴലുമൊരു മു-- 

ജ്ജുന്മയോശിക്കുമേ .......താ൯ 

കാമിച്ചീടും പഴിയുമവമാ-- 

റോതിടുന്നണ്ടിതോര്ക്രമ. 14 

ധര്മ്മോല്ക്രാന്തം._.ധര്മ്മവിഹിനം. 

അഗ്ുണം---ഗുണരഹിതമായ 

ആത്മാവു” ഭാവനാതീതമാണു“. അതിനു ധര്മ്മങ്ങളോ 

ഗുണങ്ങളോ. ഒന്നുമില്ല. യോഗ, കര്മ്മ, ക്രിയാദികം ഇങ്ങനെ 

യയള്ള ആത്മാവിനു" ഗുണങ്ങളേയും ” ധര്മ്മങ്ങളേയും മറവും ആരോ: 

പിക്കുന്നു. ഇതിനാല് ആത്മാവു” തരം താഴ്ത്തപ്പെടുന്നു. 

കാമ്യം ....മവമാറ”--- സര്വ്വ ആശകളേയും അറക്കണമെനാ ആശ 

താപസക്ക് അവശേഷിച്ചു നില്ലുന്നു. തഅപസരുടെ ഈ 

'ആശക്കും ഈ ഗ്രന്ഥം പരിഹാരം കാണുന്നു. ഏങ്ങനെ 

യെന്നാല്. ഏതാശയ്ക്കും കേന്ദ്രമായ തല് ബോധത്തിന്റെ ഒഴി 

വിനെയാണു” ഈ ഗ്രന'ഥം ഉപദേശിക്കുന്തു”. തല്ബോധ 

ഒഴിവില് ഒന്നൊന്നായൊഴിക്കാനൊന്നുമുണ്ടായിരിക്കയി 

ളൂല്ലോ. 

കായത്തിനയിര്, കണ്ണ്ഠിനങ്ങിമ, സഭാ 

സൂചിക്കു സൂത്രം കണ. 

ക്കായിത്തന് ഗുരുസേവ, പാമ്പു, പൂലി, തീ. 

യെന്നും ഗണിക്കാതെമേരു 
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ചെയ്യും ശിഷ്യനു ലഭ്യമാണരു0ം, വെവം 
മത്ത്യന്നസാങ്ധ്യം ധ്രുവം 

കായുന്നില്ലിഹരംഭ, മണ്കലമഫോ 

പൊനാകയില്ലഗ്നിയില്. 16 

സാക്ഷാത്ക്കാരം പ്രദാനം ചെയ്യാന് ഈശ്വരനും ആളാകു 

ന്നിളൂ. അനുഭവസാക്ഷാല്ല്ാരമുള്ള ജ്ഞാനിക്കേ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. 

ഗുരുശൂശ്രൂഷ ച്ചെയ്ത് ഗുരുപ്രിതി സമ്പാഭിച്ചു് ആ പ്രീതിയിതക്രടി 

ഗുരുവിന്െറ വിശേഷജ്ഞാനം ശിഷ്യനു പകര്നുകിട്ടന്നു. ഈ 
പദത്തില് ഗുരുശൂശ്രൂഷയുടെ മഹനിീയതയെ പറയുന. ഉത്തമ 

ഗുണങ്ങളുള്ളവക്കേ പരിപുണ്ണു ഫ്ൃദയത്തോടുക്രടി ഗുരുശുശ്രൂഷ 

ചെയ്തു ഫലിപ്പിക്കുവാ൯ കരുത്തുണ്ടാകുന്നുള്ളൂ. 

വാന്മു........ ക്കാ മ തന്െറ നിരന്തര ഗുരുശുശ്രൂഷക്കു" ഇത്തരം 

ഭയങ്കര തടസ്റ്റുങ്ങം ഏപ്ലെടടാലും . താന് നിറഞ്ഞ സ്നേഹം 

കൊണ്ടു" അവപേയും അതിജീവിക്കുക എന്നല്ലാതെ പിന്തി 

രിയുക എന്നതില്ലാതെ. 

ഇങ്ങനെ തീവ്രനായി നില്ലുന്നവന് മോക്ഷത്തിനധികാരി 

യാണെന്നു തെളിയിക്കുന്നു. അറിവില് കൂടെയുള്ള സ്നേഹമാണു” യഥാ 

ത്ഥര്സ്സഹം, ഉയിരും സ്നേഹവും ആക്കു. രണ്ടല്ലെന്നാകുന്നുവോ 

അവന് മോക്ഷത്തിനാധികാരിയായി ഭവിക്കുന്നു. 

പ്രേമിക്കുംരസമഞ്മുമുണ്ടു പൊഴിയും 

ഗാനം പഠിപ്പ്പോനുമേ 

ഭപ്പുമാബ്ലിത്തിരമാലയൊത്തു രസമായ* 

ചാഞ്ചാഭിനിനെനാപോല്, 
അക്കന് തുന്നു ദയത്തിലംണബുജമുണ-- 

ന്നല്ലാസമാടുന്നപ്പോ-- 

ലാ,ക്കും കിസരിക്തമുണ്ടവിധ൨ 

നോക്കുനാവന് കണ്ടിടും 16 
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പ്രേമി............പൊഴിയും _. (കാമിനിയെ) കെട്ടിപ്പുണര്നാനുഭ 

വിച്ച അഞ്മു രസങ്ങളില് നിന്നും ഒരറിവന്നു (ഗാനം.) 

കിന്നരിഗീതം__ തന്നത്താനേ പാടുന്ന മൂളിപ്പാട്ട്. 

നോക്കു........കണ്ടിടും-- അനേവഷിക്കനവന് ക. ണ്ടത്തും. 

അനുഭവരസത്തില്. ഉടലെടുത്ത ഗാനത്തില് അനുഭവം 

ഇല്ലാതെ വരികയില്ലല്ലോ. പണ്ടു് കാളിദാസന് എഴുതിയ ശൃംഗാര 

പദ്യങ്ങം ഇപ്പം വായിച്ചാലും വായനക്കാരില് ശൃംഗാരം അനു 
ഭവപ്പെടനാതുപോലെ. ഇതിന കാരണം അന്നത്തെ അനുഭവ 

ത്തിന്െറയും ഇന്നത്തെ ഗറനത്തിനേറയം- സ്വരൂപമൊന്നായിരി 

ക്കുന്നതാണ്. ദീപത്തില്. നിന്നും ദീപം  പകരുന്നതുപോലെ് 

അനുഭവത്തില് നിനം അനുഭവം പകരന. 

ഗ്രന"ഥം എഴുതിയ ആളിന്െറ (സാക്ഷാത്ക്കാര) അനുഭ 

വത്തെ കഥിക്കുന്ന ഈ ഗ്രനഥത്തെ പഠിക്കുന്നവരും അനുഭവം 

ഉണ്ടാകുന്നു. എന്ന് പ്രസ്താവിക്കുന്നു. 

ബോദ്ധയപ്പെടാത്തതറിവാകിലുമാക്കകൊള്ളാം 

ബോദ്ധ്യപ്പെടുന്നതറിവററതുമാകിലെ........ 

ബോധിച്ചനല്ലൊരറിവും ചീലരാദരിക്കാ 

ബാധിച്ചിടന്നിതൊരുദോഷമെതിനൊയുംകേം 17 

അത്ഥം സ്നുഷ്ടം. 

മദ്ൃളത്തിനുടെര്മേളവുംനടന, 

ഗാന,രാഗവുമിടയ്ക്കനിര്--- 

ബോധയായ്കിഴവികേണതും പരമി-- 

ണങ്ങിടാത്തവിധമിനിതും; 

കേണുപോംകിഴവിയോടുചേന്നവര- 

തൊത്തു ഗ്രന്ഥമിതിനെപ്പഠി-- 

പ്പോക്കദ്വോധവുമൊഴിഞ്ഞുപോ, മവഫ-- 

ലങ്ങളൊന്നുമിതിലില്ലകേറം 18 
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വായനക്കാക്കു” ഇമ്പത്തെക്കൊടുക്കുന്ന അനവധി സാഹിത്യ 

ഗ്രന'ഥങ്ങളും പുരാണേതിഹാസങ്ങളും ഭാഷയിലുണ്ടു". അവയുടെ 

ആനന്ദം നാം ഇന്ര്രീയദ്വാരാ അനുഭവിക്കുകയും. ചെയ്യുന്നു. നാം 

ഇങ്ങനെ വിഷയാനന്ദം എങ്ങും അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുനതി 

നാര “മദ്ൃളത്തി.... ....രാഗവും? എന്നു പറഞ്ഞു. ഈ വിഷയാന 

ന്ദങ്ങളെ വഹിച്ചു നില്ല അന്തഃകരണത്തെത്തനെ ഈ കൃതി 

ഉന്മൂലനാശം ചെയ്യുന്നതിനാല് “നിര്ബോധ....കേണതും? എന്നു 

പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന. ഈ ശഗൃരന്ഥം പഠിക്കുന്നവര് തല്ബോധം 

ഒഴിഞ്ഞ ഗ്രദ്ഥത്തിൽന്െറ അനുഭവസ്വരൂപത്തോടുചേര്ന്ന പോക 

ന്നതിനാൽ “കേണുപോം....ചേനാവന് എന്നും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 

ഇതും....ഈ ഗ്രന്ഥവും. 

അവഫലങ്ങം ഛം 1) ഉകായ്യ്േടുക്കാനുള്ള ഫല്ങ്ങം. 

(്്രയോജനങ്ങാം) 

5) നശി ധൂപോകുമെന്നു പ്രയോജനങ്ങറം 

ഈ ഗ്രന്ഥം നശ്വരങ്ങളായ ആനന്ദങ്ങളെ ഉളവാക്കുന്നതിര 

പകരം പഠിക്കുന്നവനെ നിത്യാനന്ദാനുഭവസ്വരൂപിയാക്കിത്ത് 

ക്ന്നുവെന്നുസാരം. ) 

ബോധത്തിന്നൊഴിവെക്കഥിപ്പതരുതേ 

വാക്കിന്നു; കണ്, കാല്, മന-- 

സ്സ്നേതും കൊണ്ടറിയും പടിക്കിതറിയാ-- 

നൊക്കില്ലയെക്കാലവും; 

കണ്ണാടിത്തടമാഴികുടട്ടവതുപോല്, 

കണ്കോണെറിഞ്ഞു സൃനായ് 

പെണ്ണ്ണോതുന്നതുപോലെഭാഷിതമിതിന് 

ചൊല്ലില് ശിവംകാണുന, 19 

ബോധ...........വാക്കീന്നു.- ബോധമില്ലെങ്കില് സംസാരമേയില്ല. 

അപ്പോം, ബോധം ഒഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയെ. വാക്കു 

കളെക്കൊണ്ടു” എങ്ങനെ വര്ണ്ണിക്കും 7 
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കന്... ...പടിക്കു” _. കണ്ണുകൊണ്ടു കണ്ടിട്ടോ കാലാല് നടന്നു 

ചെന്തിട്ടോ, മനസ്സുകൊണ്ട് ചിന്തിച്ചിട്ടോ അറിയാവുന്ന 

പോചെം 

കണ്ണാ........ പോല്. കടലിന്െറ കാഴ്ച കണ്ണാടി പ്രതീബിംബി 

പ്പിച്ചു കാണിക്കുനാതുപോലെ (കണ്ണാടി ദൂരെയിരിക്കുന 

ഒന്നിനെ കരഗതം പോലെയാക്കിത്തരുന പോലെ) 

കണ്........നതുപോലെ-- കാമുകി കാമുകനോട് നയനസം 

ഇജ്ഞയാരല് സംസാരിക്കുനാപപോലെ. 

ഭാഷിതമിതും--- ഈ മുന് പറഞ്ഞ രീതിയില് ബ്രഹ്മ പ്രമി 

പാദിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഗ്രന്ഥവും. 

ശിവം-- (ത൫െറ൨). നിതൃസാരഖ്യസ്വരൂപം. (ബ്വഹ്മംു) 

സ്ൃശിക്കും കരമേ മണക്കുവതിനാം, 

തുമ്പിക്കരം പോലെയ 

ദ്വൈതാനന്ദമതിനഭിന്ന ശിവനെ-- 

ച്ലൊല്ലാ മനോവാക്കുകം; 

കാണാം, കാക്കയിരുന്നക്രര; പിറയ-- 

ക്കൈത്തുദ്ധിലും, മറെറാരാം 

കാണിക്കുമ്പൊഴുതെ,സപോലെ ഗുരുവാ- 

ക്കില് ക്കാണ് ശിവം തന്നെയും. 0 

സ്സശി..........വ്തിനാം-- തൊടുന്ന കരം തന്നെ മണപ്പിക്കാന൯ും 

ഉതകി നില്ലയന്ന. 

അദൈദ്വ.............ശിവനെ-- അദ്ധൈതാനന്ദത്തേയും ശിവനേയും 

അഭേഭപ്പെടുത്തി, ഈ. രണ്ടും അഭേദപ്പെട്ട നില്ക്കുന്ന 

ഏക വസ്തുവിനെ (വാക്കുകഥം രേഖപ്പെടത്തുന്നില്ല) 

ശേന്പും ശിവവും ഇരണ്ടൈ൯പാര് അറിവിലാര്” എന്്ടു". 

കാക്കയി........... തമ്പിലും __. അനുഭവത്തെ പ്രകാശിപ്പിക്കാന്, 

അനുഭവം പെററ ഗുരു അനുഭവം അറിയാത്ത ശീഷ്യനെ 
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ഉപായങ്ങളാല് അറിയിക്കുകയാണു”. വാച്യാര്ത്ഥ ലക്ഷ്യാ 

ത്ഥങ്ങളാലും ലക്ഷണാവൃത്തികളാലും അധ്യാരോപ അപവാ 

ദയുക്ത'കളാലും മറ്റുദാഹരണങ്ങളാലും മാത്രമേ ശിഷ്യനെ 

ബോധിപ്പിക്കാനൊക്കുന്നുള്ളൂം 

ഗുരു .......... തന്നെയും. ഗുരുമൊഴികളെ ഇപ്പറഞ്ഞ ഉപായങ്ങ 

ളിരു കരടി മഥനം ചെയ്താല് സസ്വരൂപ (ശിവ) ത്തെ 

എത്തുപെടുന്നതാണ്ട്. 

ക്ഷീരം വിട്ടനിണം കടിച്ചുമുലയു-- 

ണ്ണിയ്ക്കൊത്തു, സ്പീരിങ്കലും 

ചറപ്പൂട്നൊരു പോത്തൂര്പാലെ, യകിലാ 

നീവേരയ്ക്കും വിധം. 

നേരെസ്നൂ, ജളര്തന്൯കതക്മതിയൊ- 

നിന്നെപ്പുലേതാക്കിടും 

മായാവാണികാം കേട്ടുകേട്ടുനരകം 

പ്രാപിച്ചിടുന്നാരുമേ. 1 

നിത്യാനന്ദഡ്വരൂപത്തെ അനുഭവമാക്കിത്തരുനാ . അനുഭവ 

ശാസ്ത്രരങ്ങളീരിക്കവെ അനശ്വരഫലങ്ങളെത്തരാന് മാത്രം പയ്യ 

പ്ലമായ തത്ത്വങ്ങളുടെ പിറര്ക പോകുന്നവരെ നിണം കുടിച്ച 

മുലയന്്റിക്കൊപ്പ"മെന്നും, ജ്ഞാനികളെ സമീപിക്കാന് ഭാഗ്യം 

ലഭിച്ചാലും അവരോടു കതര്ക്കങ്ങം പറഞ്ഞു” സ്വന്തം ചിത്തം 

കലക്കനനവ൯ “ചേറപ്പുന്നൊരു. പോത്തുപോലെ? എന്നും 

ശരിയും തെറ൨ം അറിയാത്ത തന്െറ അറിവില്  പിടിവാദം 

കൊള്ളുന്നവര് അകിലാനീരറവരയ്കും വിധ*മെന്നും നേരായ 

മാർഗ്ഗുമറിയാത്തവരെ ഇള? എന്നും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 

സാധാരണ, ഗുരുക്കന്മാരെന്നു പറയുനാവര് ഒരു കായ്യത്തെ 

പലകായ്യുങ്ങളാക്കി ശിഷ്യന്മാരെ ലക്ഷ്യപ്രാപ്ലിയില് അടുപ്പിക്കുന്ന 
മട്ടില് അകററിക്കൊണ്ടു പോകുന്നേയുള്ളൂ. 
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കൃടേറവള്ളഴലേറി നിരിനതതായ് 

വെമ്പൂന്നൊരന്ധന്നുപോത്യ, 

മാടിപ്പാലിനിരന കുന്നു പശുവെ- 

ത്തേടും പൊറാവേളപോതു, 

നാടെങ്ങും പലവേളിചെയ്യൊരുവിട.- 

ന്നോവന്നൊരാസക്തിപോ- 

ലോടുംസത്ഗുരുവെത്തിരഞ്ഞുനിയതം 

മുക്തിയ്ക്ലൊരാളയവന്. ളള 

വിവ: 

നിരാധാരവും നിരാലംബവുമായ തന്െറ സത്ൃനിത്യസുഖ 

സ്വരൂപത്തെ പരോക്ഷമായി അറിയുന: പക്വാധികാരിക്കു* 

അതിനെ അപരോക്ഷമായി അനുഭവിച്ചുകൊള്ളുവാന് കലശലായ 
ആഗ്രഹമേപ്പെടുന്ന. ഈ ദശയില് ഈ മായാജിവിതദുടഖം ദൂസ്സ 
ഹമായിത്തോന്നുന്നു. ഈ ഭഖേത്തിനു ഫേതുവായ.- തന്െറ ദേഫ 

ബോധം അവനെ നിരത്തരം വേടനപ്പെടുത്തുന്നം അതിനാല് 

ചൂടേ....ലേറി' എന്നു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. എന്നാല് ഉര ദുഃഖ 
ത്തിന്െറ നിവൃത്തിക്കു* സ്വയം കരുത്തില്ലാതിരിക്കുന്തിനാല് 
“നീരിനരുതായ”വെവുന്നൊരന്ധന്നു പോല്? എന്നം, മൂഃഖനി 

വൃത്തിക്ക്” സത'ഗുരുവിനെ നോക്കി അക്ഷമനായി നില്ലന്നതി 
നാരു “കന്നുപശുവെത്തേടും പൊറാവേളപോല്? എന്നും, പരോക്ഷ 

മായറിഞ്ഞ തന്െറ സുഖ സ്വരുപത്തില് മതിമറനു? പിമ്തീട്ടു് 
നിരന്തരം അതിലാസക്തി വഭ്ധിച്ചുവരു്സതിനാല് സിടന്നേവ 
ന്നൊരാസക്തിപോല് എന്നും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 

പെണ്ണായാണായിരണ്ടും വിടു മൊരുവിധമാ-- 

യും പിറന്നും വളന്നും 

മണ്ണായ”സ്വാതത്ത്യമില്ലാ, തൊരുഗതീയറിയാ-- 

തൊക്കെമായുനൊടുക്കം; 



66 

കായ്യംഭേദങ്ങളററാലൊരുപൊരുളെതിനും 

ഹേതുവായുണ്ടവന്നെ- 

പ്ലാരംകാട്ടുന്നശാസ്പ്ം നനൊരുനയനം 

നല്ലവേദാഗമങ്ങ?ം. 8 

നാം ഈ കാണുനവയൊക്കെ കായ്ക്യവസ്തൂക്കളാണു”. ത്വ 

ചയ്ക്്ല്ലാം ആദികാരണം ശുദ്ധചൈതന്ന്യവും. മഹത്തുക്കം കായ്യ 

കാരണങ്ങളെ ഇപ്രകാരം വര്ണ്ണിക്കുന്നു. 

ടകകൊരണംതനെക്കായ്മുമായീട്ട്ന്ന. 

നാമരുപാദികൊണ്ടെന്നറികെടോ 

അതുകൊണ്ടു ജഗത്തിന്നുകാരണം 

പരമാത്മസ്വയുപമറിയണം 

വിശ്വസ്ൃഷ്ടിക്കുകാരണമാംബ്രഹ്മം 

വിശ്വമുള്ളപ്പ്യോളില്ലാതിരിക്കുമോ 

വിശ്വനാശംവരുമ്പോദുമുണ്ടതു 

ശാശ്വതം എന്നു ചിന്തിച്ശൂറയ്ക്കുണം. 

മൃത്തുകൊണ്ടുചമച്ഛഘടംതന്ില് 

മൃത്തല്ലാതമ്പൃമെന്തുതാനുള്ളത്ും? 

തങ്കകങ്കണംതന്നിലകംപുറ-- 

ഒത്തെങ്ങുമത്തങ്കമില്ലാതിരിക്കുമോ? 

ഇങ്ങനെ കായ്യ്യകാരണങ്ങളുടെ അഭേദത്തെ  കുണ്ടികാണിച്ചു 

ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്െറയും ഈശ്വരന്േറയും . വേറവമ ഒധിവായി 

നില്ലുന്നു സ്വസ്വരൂപത്തെ പ്രത്ൃക്ഷമായിക്കാണാന് ഈ ഗ്രന്ഥം 

ആക്കും. ഒരു കണ്ണായി ഭവിക്കുന്ന എന്നുസാരം. . 

തന്നെത്താനറിയാതെ താനുമുളവായ്" 

വറാകി,ലജ്ഞാതമായ് 

നിനതില്തന്നൊഴിവാംസ്വളന്മമുടിവെ-- 

സനൊന്നില്ല,ദൃശ്ൃങ്ങഥം നിന് 
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സാന്നിഭധൃത്തിലുദിച്ചുയര്ന്നുതുടരം 

കൃതൃങ്ങളഞ്ചും, ശിവാ 

നന്ദംവാച്ചവചസ്സീലോതുവതു, ഞാന് 

കേട്ടാല൨ം ജന്മവും. ൭4 

വീവ:--- 

തന്െറ പലുണ്ണുത്വത്തില് എല്ലാം അടങ്ങിയിരിക്കുനതിനാല് 
താനറിയാതെ ആ തനില്നിന്നും ഈ താനുണ്ടായിപ്പിരിഞ്ഞതാ 

ണെങ്കില് ഈ താന് തന്െറ ആദിയറിയാഭത നിന്നില് (ഗുരുസ്വ 

രൂപത്തില്) ഒഴിഞ്ഞാലും അതിനെ ജനനനാശമായിക്കരുതാന് 
നിവൃത്തിയില്ല നിന്റെ മഹല്സാസിഭ്ധൃത്തില് മാത്രമാണു സൃഷ്ടി 
സ്ഥിതിസംഹാരാദികാംക്ക്” ഹേതുവായ ഇന്ദ്രീയങ്ങം പ്രവത്തീ 

ക്കുന്നതു. അതിനാല് നിന്െറ ആനന്ദസ്വരരപത്തില് ചേഷ്ടി 

ക്കുന്ന ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ പഞ്ചവൃത്തികളെയും പററിപറഠഞ്ഞു” ഞാന് 

അതിനെ ഉറവശ്രവിച്ചാല് മാത്രം എനിക്കു ജനിമൃതികം ഒടുങ്ങും. 

ഉണ്ടായല്ലള്ളതെന്നായ,ഖില പരമത-- 

തത്വങ്ങളും തീണ്ടിടാതായ്ം 

ഏഎങ്ങുംപോയ വനാതെന്നററ,ണവിനുമണുവായ് 

സുകയ,മമ്പൂനമായി, 

നിത്യം, നിശ്ചഞ്ചലം, വിണ്തലമതില് മരുതം 

പോർല്പ്രപഞ്ചത്തെവേറായ്- 

ത്തീത്തെനിള്ുതേ,ഖണ്ഡപ്രഭയൊടുസകലം 

കണ്ടതേവൃരണം കേം. 5 

വിവ: 

തണ്ടാ........ തെന്നായ്-- ഉണ്ടായി എന്നതു” ജഇല്ലാരതെയാവുകയും 

ചെയ്യും. അതിനാല് തന്െറ നിതൃചൈതമ്മൃസ്വരുപം 
ഉണ്ടായതു" എനു പറയാന്. പാളില്ല. എപ്പോഴും ഉള്ളതു്” 

എനന അര്ത്ഥത്തില് ഉള്ളതു” എന്നുമാത്രം പറയാം, 
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എങ്ങും... .തെനാറ്--പോക്കുവരവില്ലാത്തതായിം 

വിണ്ത........ല്ലാത---വായു ആകാശത്തിനമ്മൃമായി നില്ല്ാത്തതു 

പോലെ നിതൃബ്ര്മസ്വരൂപത്തിനും ഈ നശ്വര പ്രപഞ്ച 

സ്വരൂപത്തിനും അഭേദം കല്ലിക്കുമാവ്. 

പൃരണം-സമ്പുണ്ണം. 

തത്ത്വ........ടാതായ”-- ചൈതമ്പൃമാകന സതൃവസ്പുവില്നിനും 

ഭഡങ്ങളായ തത്ത്വങ്ങം ഉത്ഭവിച്ചഛാലും തത്ത്വങ്ങം സത്യ 

വസ്തരവിനെ കാണിക്കുന്നില്ല. മേഘത്തിലുണ്ടായ ജലം 

മേഘത്തെ മറയ്ക്സപോലെ തത്ത്വങ്ങം സതൃത്തെ മറയ്ക് 

സാതേയളളൂ. തത്ത്വങ്ങറം നശിച്ചിടത്തേ സതൃത്തെ കാണാ 

നൊക്കുന്നുള്ളൂ, വെള്ളം വററിയശേഷം മാത്രം. മേഘത്തെ 

കാണാനൊക്കുനാപേോലെ. 

അഷ്ടരുപമൊടു പഞ്ചവ്ൃത്തികളു.-. 

മിച്ഛുംകൊണ്ടെ ശിവര്രപവും 

കിട്ടിടും ഫല, മറിഞ്ഞിടാനരിയ 

വൃരണാത്മവെളി, ദേശികന്, 

നിഷ്ഠ, ജീവനെറിമാറിയിമ്പവുമു-- 

ഭിച്ഛിടത്തു കെടുമെന്നൊര-- 

ദ്വൈത, ദത മൊടുസപ്പമിന്നതളി-- 

രള്ളില്നിന്നു മുളവായിടും, 6 

അരൂപത്തില് നിനും യ്രപമെടുത്ത പഞ്ചള്ടുതങ്ങറം, സുയ്യ 

ചന്ദ്രന്മാരും ആത്മാവും ചേന്ന എളട്ടുരൂപവും ശബ്ദ സ്പര്ശ, രൂപ, 

രസ, ഗന്ധവൃത്തികളും സ്വന്തം സ്വതന്ത്ര ജച്ലാസ്വരൂപത്തിര 

നില്ലയന്ന മഫേശ്വരരൂപവും ഇവയെ വണങഞ്ങുന്നവക്കുണ്ടാകുന്ന 

ഫലപ്രരാഫ്ലീയും ഈ യ്രുപങ്ങളെയെല്ലാം' താങ്ങി തല്ബോധത്തി 

നൊക്കാതെ ആത്മബോധത്തിനുമാത്ൂം അറിയപ്പെടാവുന്നതാ 

യയള്ളൂ പരിപൂര്ണ്ണ ആത്മപ്രകാശവും ഗുരുസ്വരൂപവും ബ്രഹ്മനിഷ്ടം 
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തരുബോധമൊഴിഞ്ഞാലുണ്ടാവുന്ന നിത്യാനന്ദം, നശ്വരങ്ങളായ 

ഭ്ധൈതാദ്വൈതങ്ങം ഈ എല്ലാത്തിനും ഉല്ലത്തിസ്ഥാനം തന്െറ 

അരുംം. വൈടവം. മാത്രമാണു്. അദഭെദ്വതമാണു”. ഭെദ്വ 

തത്തെ ഉളവാക്കുന്നത്. അതിനാല് ഇവരണ്ടും വര്ജ്യം. 

ഒന്നെന്നോ പലതെന്നോ പറയാനാവാത്ത അദ്ധൈതാത്തമാണ* 

സത്യവും നിത്യവും. അദ്ദതാതീതം അനുഭവവുമാണു. ഇപ്ര 

കാരം അരും നിലയില് നില്ല്യന അനശ്വരമായ അനുഭവാദ്ദൈ 

തത്തെയാണു” ഈ പദ്യം ഘോഷിക്കുന്നതു”്. 

നിന്നെക്കനണ്ടയിടത്തു നീഭനൊമറയും 

പാശത്തിലും മുഖ്യമായ? 

നീന്നെത്താനിഹ കണ്ടിടുന്നു, വിറകി.- 

ന്നുള്ളഗ്നിയെക്കണ്ടപോല് 

തീയത്രേവിറകെന്നു കാണ്കിലതിനു.- 

ള്ളാവൈദവത്തെത്തനി-- 

ച്യാരാത കണ്ടവിധം, ജഗത്തൊടെതുമേ 

നീയൊന്നുതാനായ* വരും. ് 

പാശം-- ഭേഹബന്ധം (കമ്മഖന്ധം) 

വീറകിനാദികാരണം അഗ്ീയാണു്. നാമരുപങ്ങളോട്ട 

ക്രടിയ വിറക" അഗ്നിയെ മറച്ചുനില്ല,ന്നു. വിറകിന്െറ യരൂപമഴി 

യുമ്പോം അഗ്നി പ്രകാശിക്കുന്നു. വിറക് ബന്ധ രൂപവും അഗാി 

മുക്തിരുപവുമാണു”. അതുപോലെ നിന്െറ മുക്തിസ്വരൂപം 

തന്നെയാണു ബന്ധ സ്വരൂപമായി നീല്ക്കുനാതു". ഈ ധഖേന്ധ 
സ്വളുപത്തില് മുക്തിസ്വരൂപം സ്ൃഷ്ടവൂമാണ്ട്. വിറകില് അഗാ? 

നിതൃനിവൃത്തമായിരിക്കുന പോലെ നിസില് ആത്മാവ? നിത്യ 

നവൃത്തനായിത്തന്നെയിരിക്കുന്നു. 

പശു, പതി, പാശ. അറിവുകളെക്കൊണ്ട് സര്പ്പവും ആത്മസ്വ 

രൂപമാണെന്നെത്തുപെടുംം 
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വശുഅറിവു”--ദേഫം താന് എന്ന ജീവബോധം. 

പാശഅഅറിവു”-- കര്മ്മശരീരമാണു” ആത്മാവിനെ വഹിച്ചുകൊ 

ണ്ടിരിക്കുന്നതു” എന്ന് അറിവു”. 

പതിഅറിവു”-- പശു, പാശങ്ങഥം അജ്ഞാനമാണെന്നും താന് 
എപ്പോഴും ആത്മസ്വയ്രപത്തില് തനെ ഇരിക്കുന്നു എന്നും 

അറിയുന്ന ആത്മഭബാധം. 

ജാഗ്രത", സ്വപ്ല, സുഷുപ്ലൃയവസ്ഥകളിലും 

ജീവന് ജഡത്തോട ചേര് 

ന്നെങ്ങും തന്നെ വിടാതവസ്ഥപുലരുട 

താദാത്മൃയബന്ധത്തൊടേ, 

ചാകാതുള്ളവര് ചത്തിടുന്നു വിഷമു-- 

ണ്ടീ;മ്മട്ടന്ാശത്തിനാ 

മച്ഛൂരീട്ടരുഥംകൊണ്ടുകാണ്ക, ചെളീനി-- 

ന്നീച്ലാഫലം സപ്ല്വും. 8 

ജഗ്രേദാദി മുനവസ്ഥകളിലും. ജീവന് ജടവിടാതെ ജഡ 

ത്തോട് ചേര്ന്നുനിന്ന്, ആ ദേഹമാണ് താന് എന താഭാത്മൃ 

ബന്ധത്തെ സ്വയം നടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബന്ധമേ തന്ിക്കുള്ളൂ. 

ചൈതനും ജഡബന്ധത്തെ സ്വയം വരിവ്വുകൊള്ളുനുവെനാ 

താണു” നാമമേറിരയേണ്ടതു”. ഇതു” മരിക്കണമെന്നില്ലാതെ വെറതേ 

യിരിക്കുനനവന് വിഷം തിന്നു” മനഃവൂര്വ്വം മരിക്കുന്നതുപോലെ 

യാണു”. തന്െറ ബന്ധത്തിനു താന്തന്നെ കാരണം എനാനത്ഥം. 

താന് സ്വയംവരിച്ച ഈ താദാത്മൃബന്ധമാകന്ന അച്ൂതണ്ടിനെ 

മാറ്റിക്കളഞ്ഞാരു പിനെ തന്നില് ഈ വിഷയചക്രം കറങ്ങാതെ 

വരും. ഈ പ്രപഞ്ച പ്രകാശ തമസ്സുകഠം എല്ലാം ഉഭിച്ചണയു 

ന്നതു” തന്െറ ഉദിച്ചണയാത്ത ആത്മപ്രകാശത്തിനുള്ളില് തനെ 

യാണെനറിയുക, 
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തന്നെത്താനറിയുന ധസ്പൃനെതിര-- 

ല്ലീക്കണ്ട ദൃശ്യങ്ങളും 

താനെന്നുമ്ളതുമറ്ററിഞ്ഞ ശിവനെ- 

ത്താനെന്നുരയ്കരവവതോ ? 

മാറാതുള്ളമലം പുടത്തില് മറയു... 

മ്പോംംകണ്ടെ പൊന്മാറവപോല് 

വേററ്റാശിവമായിരിക്കുവതിനാ- 

ബോധത്തെ നാംമാററീടാം. ളു 

എതിരു”.._.അന്ൃയം എനാ അവസ്ഥയുള്ളതു'. 

ദൃശ്ൃങ്ങം-- ഇന്ദ്രിയക്കാറ്റകഥം (വിഷയങ്ങം) 

താനെന്നുള്ളതു-- ദേഹം താന് എന്നതു”. 

അറിഞ്ഞശിവനെ-- അന്ത്യങ്ങഥം ഇല്ലാത്തവന് പിന്നെ. ശിവനെ 

അറിഞ്ഞു എന്നതു ശരിയല്ല. .ആ ശിവം താനായതിനാല് 

ആദ്യം പറഞ്ഞ “തന്നെത്താനറിയുന്നു'വനായി വരുന്നു. 

ഈ സ്ഥാനത്തു”, താന് തന്െറ ശിീവസ്വരൂപമായിരി 

൭൭.൮൮, ശിവം താനാണൈന്നെന്തിരു പറയുന?” അഴുക്കു 

നിങ്ങുമ്പോം, പൊന്നിനും, മാറവക്രടിവരുന്നു. ഈ, ഏറി 

വന, മാറേറിന൯് എന്തെങ്കിലും പുൂതുമയുണ്ടോ? മാറ 

മുന്പിനാലേ ഉണ്ടായിരുന്നതു തന്നള്ളോ. അതുപോലെ 

തന്െറ ആത്മപ്രകാശം പുത്തനായുദി്വു പ്രകാശിക്കുന്ന 

തല്ലാ. “എപ്പോഴും ഉള്ളതു്? ആണു". ഇവപ്പകാരം ശിവ 

മായ തന്െറ സ്വരൂപത്തിനു” ഒരു കാലത്തും ഹാനീ സംഭ 

വിച്ചീട്ടില്ലാത്തതിനാല് :താന് ശിവമാണു, എന്നുള്ള ശിവ 

ബോധവും ഒഴിയണം. താന് ശിവമാണെന്നോര്മ്മിച്ഛാല് 

താന് തന്െറ ശിവസ്വരൂപത്തിര നീന്നും വൃതിച്ലിച്ച്വ 

നായി പോകുന്ന. 
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പാലാഴിക്കുമ്ളിലും പാല് ചുവചെവതറീയാ- 

തന്നൃജത്തുക്കളെത്തി- 

ന്നാലം കൊള്ളുന്ന മീ൯ പോല് തനതരും സുഖമീ- 

നൊട്ട കാണതെയാത്മാ, 

മിഥ്യാസങ്കല്ലരുപം വിഷയവിഷമതില് 

ചത്തവനൊത്തു വാഴും 

നിതൃത്വംവിട്ട,നത്തില് നെറിയതി,ലനല- 

സ്തംഭനം കാണ്ജഗത്തില്. 0 

താനു0ംപ്പെടെയുള്ള ഈ. ദുശ്യപ്രപഞ്ചം ഈശ്വര സ്വരൂപ 

ത്തിലാണിരിക്കുന്നതു” എന്നറിയാതെ താന് നാനാവസ്തുക്കളെയും 

അതില് സൃഷ്ടിച്ചു അജ്ഞാനത്തെ സ്വയം വരിക്കുന്നതിനാല് 

“പാലാ.........മീന്പപോല്? എന്നു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു താന് 

ഈശ്വരസ്വരൂപത്തില് നിണം ഒരു കാലവും വിട്ടപിരിഞ്ഞിട്ടില്ലാ 

ത്തതിനാല് ്തന............താത്മാ? എന്നു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഈ 

ജഗത്തു” വെവം ആരോപം മാത്രം. അതിനാല് അത്യന്തം അസ 

ത്തുമാണു”. അസതൃത്തെ സത്യമാക്കുന്നിടത്തു” വിഷം ബാധീ 

ക്കുന്നു.  നശ്വരങ്ങളായ വിഷയങ്ങളില് ലേന്ന കൊടുക്കുന്നതി 

നാരു അവയ്യകകോപ്പും തനിക്കും നാശം സംഭവിക്കുന്നു.  ഇപ്പോടം 

സ്വപ"നസത്യം മാത്രമുള്ള വിഷയങ്ങളില് തന്നെ ജീവിക്കുന്ന 

കാരണം നാളത്തെ പ്രേതം ഇന്ന നാടമാടുനാ മട്ടില് കായ്യടാഗ 

ത്തോളം എന്നും ജ്"വാത്മാവു ചത്തിരിക്കുനാതിന൯ു തുല്യമാണു. 

അസത്തായ ജഗത്തിനെ സത്തെന്നു കാണുന്ന കാരണത്താൽ 

ഇരുദ്ദിനെ പ്രകാശമെന്നു കാണുന നത്തിനു തുല്യമെന്നു പറ 

ഞ്ഞിരിക്കുന്ന. അഗാ സ്തം ഭനക്രിയയാല് അഗ്നിയുടെ ഗുണ 

ത്തിനു ക്ഷയം സംഭവിച്ചുപോകുന്നുപോലെ താന് ആത്മസ്വരൂപ 

ത്തിലിരുന്നും കൊണ്ടു അതിനെ അറിയാതിരിക്കുനാതിനേയും 

പ്രസ്താവിക്കുന്നു. 
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പാരാവാരശിവത്തിലുള്ള ജചമാ-- 

ത്മാ,വുപ്പൂമാനം, സദാ 

പോരാടുന്ൊരുവായുകമ്മ, മലയാം 

ബോധം .ജനിപ്പിക്കവെ, 

വിജ്ഞാനേന്ദ്രീയമഞ്ചുദിക്കു, മളടവ 

കമ്മേന്ദ്രീയം ജാതമായ് 

സജ്ജം പമ്ചരമൊത്തു നിന്നില് വിഷയ-- 

ച്ചക്രം- ചലിപ്പ്റിക്കുവാന്. 81 

ശിവം-- ആനന്ദമേ സ്വരൂപമെന ചൈതന്പ്യവസ്ലു. 

മാനം--ആത്മസ്വരൂപത്തെ ആവണം ചെയ്തുനില്ക്കുന്ന അഭി 

മാനം. 

സര്വ്വോപരിയായി വത്തിക്കുസന പരബ്രഹ്മത്തിനെറയും 

പരമാത്മാവിനേരയും സ്വരൂപങ്ങം അഭേദമായിരിക്കവെ പര 

മാത് മാവിന്െറ മൂന്നു രൂപങ്ങളായ ഇച്ഛാ, ജ്ഞാന, ക്രിയാ ശക്തീ 

കളളപ്പുററി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 

1) ഇകച്ലാശക്തി--പഞ്ചഭതങ്ങളില് കട്ടി പരമാത്മാവു: സ്വയം 

പ്രകാശിക്കുന്നത്. 

ജു) ജ്ഞാനശക്തി ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങളായും അവയില്ക്രടിയുള്ള 

ഉണര്ച്ചയായും പ്രകാശിക്കുനാതു*. 

8) ക്രിയാശക്തി. കര്മ്മേന്്രിയങ്ങളായും ജരവയ്ക്കു തൂണയായും 

പ്രകാശിക്കുന്നത്. 

പഞ്ചഭതങ്ങാംക്കു കേന്ദ്രമായി വത്തിക്കുന്ന അന്തഭകരണ 
രൂപമായ ഇച്ഛാശക്തി ജ്ഞോനേന്ദ്രിയങ്ങളില് കരടി ബഹീര്ഗ്ഗ 

മിച്ചു” കര്മ്മേന്ദ്രിയങ്ങള്ം മുഖേനയുണ്ടാകന സുഖദുഃഖങ്ങളായ 

ഫലങ്ങളില് പഠററിനിന്ന് സ്ന്നെ കഴുസ്തായ ആ ഭാവനകളാ 

കുനാ ചിറകളില് ചെരത്തിട്ടു നട്ടംതിരിക്കുന്നു.. സര്വ്വസംരക്ഷ് 

ണകളൂമുള്ള കൊട്ടാരത്തില് നിന്നും സ്വേച്ഛയാ വെളിയിലീറങ്ങ! 
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വല്ല തെരുവിലും ചെനാകപ്പെട്ട് അനാഥനായി ക്േഴുനാ രാജ 

കുമാരന്െറ ഭൂംശം ആത്മാവിനു" ഈ വിശ്വവീഥിയിലും ഏർപ്പെ 

ട്ടിരിക്കുന്നു. 

ടുതൌഘം, വിഷയങ്ങളും, കരണക-- 

മ്മ, ജ്ഞാനവസ്തുക്കളും, 

കാലം, പീന്നെഴുമാഭിനാദ, മെതുമ-- 

ല്ലാതായ ചൈതന്യമേ 

ആത്മാവെനറിയിച്ചു നിന്നൊരരളാല് 

മുന് കണ്ട തല്ലാം നീന-- 

ക്കാത”മാവെനറിയുന നിന്നെയറിവൊ.. 

നൊന്നും സ്വയം കാണെടോ. 1! 

. ആത്മാവിനെ അറിയാത്തവയും ആത'മാവുതന്നെയാണു. 

ആത്മാവിനെ അറിയുനാതും ആത്മാവുതനൌൊ. സ്വയം അറി 

യുന്ന ആത്മാവു” ഏകവും അറിയാത്തതു”  അനേകവുമായി 

രിക്കുന്നു. ഈ അനേകമെന്നതു” ജീവന്മാരും അവരെ സംബ 

ന്ധിച്ഛുള്ളവയുമാണു”. സ്വയം അറിയാത്ത കാരണത്താല് ജീവ 

ന്മാരും ജഡങ്ങടുടെ ശേഖരത്തില് വെട്ടിരിക്കുന്നതേയുള്ളൂ. ജീവ 

ബോധത്തില്ക്രടി നോക്കുമ്പോറം ആത്മാവു അദ്ടശ്ൃനും ജഡ 

അ്ങാം ദുശ്യങ്ങളമെന്നു തോന്നുന്നു. അരും ബോധത്തില്ക്രടി 

നോക്കുമ്പോറം ദൃശ്യങ്ങളായ ജട സ്വരൂപങ്ങളെല്ലാം തനനെ ആത്മ 

സ്വരൂപമല്ലാതെ മറെറാന്നല്ലാ എന്ന കണ്ടെറിയുന്നു. ഈ ആത്മ 

സ്വരൂപം താനുമാണു്. ഇപ്രകാരം തന്റ അങത്ളിനും അ൦ പാ 

ലറിഞ്ഞ തന്െറ. സാസ്വരൂപമായ തനിക്കും അസ്തിത്വത്തെ 

അരുളിനിച്ചയന്നതു് അറിവൊന്നുമാത്രമാണെസറിഞ്ഞാലും. കണ്ണ 

കാഴ്ചകളെ കണ്ടാലും കാഴ്ചകഥം കണ്ണിനെ കാണാതിരിക്കുന്ന 

പോലെയാണു ദൃശ്യങ്ങളായി മാറിയ താന് തനൊക്കാണാതി 

രിക്കുന്നത്. 
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ജാഗരാദിതൊഴിലഞ്മുമുണ്ടുപരീ 

ജീവനി,പ്പടുമവസ്ഥക€ം- 

ക്കാഗമം വരുമിടത്തു, കൊള്ളിയതി- 

നുള്ളവൃത്തഗതിപ്പോല്, നിറം 

അഞ്ചൈെഴും സ്പുടികമൊത്തു തന്മയമ- 

.താക്കീവച്ചിഫ നിരന്തരം 

കൊഞ്ചിനി൯ മതിമയക്കിടുന്നതുമ-- 

വെറ നല്ക്കുളികാം, കാണന. 88 

മുപ്പത്താ൨ തത്ത്വങ്ങളോടുക്രടി ത്ത മാവു” ഭോഗങ്ങളെ 

ഭധധിയുനതിനാല് ജാഗരത്തെ സൃഷ്ട്രീയാക്കിയും സ്വപ"നത്തെ 

സ്ഥിതിയാക്കിയും സുഷുപ്ലിയെ സംഹാരമാക്കിയും പ്രണേവായുചല 

നമററിരിക്കുന്നതിനെ തുയ്യമെന തിദരോഭാവമാക്കിയും പിന്നും 

അഭിമാനതമസ്സറ്, തനുവാദികളുടെ ഉല്ലത്തി, പുണ്ൃപാപങ്ങം, 

ഗുരൂുപദേശം ഇവകളെ അരുഗ്രഹമാക്കിയും വറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 

ഈ അഞ്മുമാണു” “അവന്െറ കളികാം?. 

സ്വന്തമാംഗുണമകന്നു മദൃൂപനു 

മാദകം പ്രബലമായപോ- 

ലാത്മവൈടവമകന്നു മായയൊഴി-- 

യാതെനിനതൊഴിവാകമോ? 

ചംയായിഫ നടിച്ചിീടും പുരുഷ... 

നല്പ്ൊഴും പുരുഷനെനാപോരല് 

ശമംവിട്ടുടലിരിക്കവേയുടലൊ-- 

ഴിഞ്ഞ തന്നുരുവമോക്കിലാം. 84 

ആത്മപ്രകാശത്തെ വേര്തിരിച്ചു നിത്താ൯ ജാഗരത്തിനൊ 

ക്കുമെന്ാല്ലാതെ സ്വപ്യാവസ്ഥയെ കാക്കാത്തതീനാല് ആത്മപ്രകാ 

ശത്തില് നിന്നും ജാഗരത്തെ ആത്മപ്പകാശം കൊണ്ടുതന്നെ വേര് 

തിരിച്ചു നിരത്തിയാല് തിരുവരുംം തോന്നം. ഈ അവസ്ഥ 
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സഹജമായിവനാല് ജാഗരപ്പിണികറം നിശ്ശേഷം മായും, ജാഗരം 

ഒഴിഞ്ഞാല് അതിന്െറ വാസന്യായ സ്വപ്നബാധയും ഒഴിയും 

ഇതിന് ഈ ദേഫപ്രപഞ്ചാദികളിരീക്കവെതന്നെ ഇവ ഇല്ലത്ത 

തന്െറ സതൃസ്വര്ൂപത്തെ ഭജിക്കുക. 

പാമ്പനൊണ്ണിബ്ഭയപ്പെടടതുചെവകഷറാ-- 

ണെന്നകണ്ടെനാതില്പി-- 

ന്നമ്വേ' പാവ്വെന്നുഭാവിച്ചൂുടലിനെ വിറകൊ- 

ണ്ടാട്ടിയും പേടിയാമേ? 

ബന്ധത്തോടൊത്തവസ്ഥാത്രയമതുമൊഴിവാ-- 

കുശോിവാനന്ദയോഗി- 

യ്ക്ക മായാഭയം പിന്നൊല് പൊഴുതതിനെ- 

മച്ഛുന്നീരന്നും വരില്ലേ. 89 

ശിവയോഗിക്കു ജീവകാരുണൃത്താലോ മറേറാ മരനം ഭേദ 

ക്കേണ്ടിവന്നാലും, സൂര്യപ്രകാശത്തില് ഇരുട്ടിന്െറ പിണിയുണ്ടാ 

വാനിടയററമാതിരി, മായാകാര്യങ്ങളില് ഈടുപ്പെട്ടപോയതായി 

വരുകയില്ല. അതിനാല് 4അതിനെച്ചെന്നിരന്നും വരില്ലേ” എന്നു 
പ്രറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 

വാഴക്കനിനൊനാരുരിപ്പുവകകാ. 

ണാ൯കാത്തകണ്ണെനനാപോല് 

പാഴിരുതന്നെയറിഞ്ഞിടാതെ; യറിവേ 

താനാം, ശിവജ്ഞാനിപിന്, 

തന്നെച്ചൊല്ലവതിന്നമില്ല, വകയായ, 

നാവെന്നുനാവേ പറ-- 

ഞ്ഞെനാല്പോലു,രവിട്ടു,രയ്ക്യവതിനായ" 
തനേം തനിയ്യരറവര്പോം. 86 

വാഴ........കണ്ണെന്നപോരു---തൈവാഴയ്ക്കു* തടയില്ലാത്തതിനാല് . 

അതിനെ . ഉരിച്ചുരിച്ചു” ഒടടുവിമ ഒന്നും ഇല്ലാത്തതിനെ 
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കാണുന്ന കണ്ണീനെപ്പോലെ--നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന. കണ്ണ 

മാത്രം അവശേഷിക്കുനപോലെ 

പാഴില് തന്നെ ദൃശ്യങ്ങളെ ഒനനൊന്നായപവദിച്ചിട്ട” ഒടുവില് 

ശുന്ൃയത്തെക്കാണുന്നിടത്തു” ശൂന്യം കാണാനുണ്ടായിരുന്ന 
തന്നെ. 

തഭന- (ശൂനൃത്തെകണ്ട) തന്െറ അറിവിനെ. 

അറിഞ്ഞിടാതെ _. (താന് അറിവിനെ) അറിഞ്ഞ എന്നില്ലാതെ. 

അറിവേ താനാം-(താന് വേറെ, തന്െറ അറിവുവേറെ എന്നു 

ദ്വൈതഃദാഷത്തിന* ഇടകൊടുക്കാതെ) അറിവേ സ്വര്പ 

മായി, 

തന്നെ....വകയായ് - ഇന്ന വസ്മൂവെന്നുതന്മെപ്പററി പറയാനൊ 

ന്നമില്ലാതെയാകുന്നു. താന് ശീവമാണെന്നോ  അറിവാണെ 

ന്നോ പറയാനൊക്കുന്നില്ല, (അറിവു സ്വരൂപദമേ താന് 

എന്നതിനാല്) 

താനും....റ൨പോം- ഇപ്രകാരം, തന്േറതുകളറ൪്, താന്, താന്, 

താന് എന്നായിപ്പോകുന്നു. 

നാവെ....ന്നാരു പോല്-മറെറാന്നിനെപ്പുററിയും പറയാനില്ലെ 

ന്നാവുന്ന നാക്ക്” പിന്നെ തന്െറ പേരിനെ ആരോടു 

പറയാ൯? 

താനിക്കനണ്ടറിയുന്നതേതു മണവും 

താനല്ലയെന്നാകിലോ 

തനീതതാനിഫതോന്ിടുന്ന നിയരും 

ചുമ്മാതിരിക്കുന്നതായ്., 

തനെത്താനറിയാത്തിടത്തു ശരണം 

മാനം; ന൯വങ്ങും ശീര- 

സ്നറുന്നും തന്നുടെ വാപൊളിക്കുവതുവി-- 

ട്ടൊല്പാരു വച്ചീടുമോ ? | 
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തന്നെത്താനറിയാത്തിടത്തു -- (അറിവേ സ്വരൂപം എന്നിടത്തു") 
അറിയുക? എനാതു* വീണ്ടും ദ്ധൈതത്തിനു* (ആരു" ? 

എന്തിനെ അറിയുന്നു? എന്നു”) ജടകൊടുക്കുന്നതായി വരു 

നതിനാല് തന്നെ, താന് അറിയാതിരിക്കുന_.അറിവേ 
സ്വയ്ൂപം-- എന്നയിടത്തു”. 

തത്ത്വങ്ങം അഴിയുനതിനെ തോന്തന്തിടത്തു” മുക്തീസ 
കുളം", മുക്തികേവലം” എനനൊന്നമില്ലാത്തതിനാല് €തന്നെ........ 
മാനം” എനും ഈ തന്നെ അറിയാത്ത അറിവിരു"” ഒരു രൂപം 

ചൊല്ലാനില്ലാത്തതിനാല് :വാപൊളിക്കുവതു വീട്ട"? എന്നും പറ 

ഞ്ഞിരിക്കുന്നു. തത്ത്വങ്ങഥം അവയവങ്ങളും സകളകേവലങ്ങം 

തലയുമായതിനാല് ഈ തല പിരിഞ്ഞിടത്തു” ആത'മാവു” അന്ത 

ഭവങ്ങളൊന്നും ക്രടാതെ ചുമ്മാതിരിക്കുനതിനാല് “തന്നെത്താന 

റിയാത്തിടത്തു”? എന്നു പറഞ്ഞിരിക്കുശു. 

തന്നെത്തെല്ല മറന്നിടാത്തൊരറിവായ് 

വാണും, മറന്നെന്നു പോല് 

പിസില്തന്നെ നിനച്ചറിഞ്ഞു വി 

സ്ൃഷ്ടിച്ചിടുമ്പോലവെ, 

തന്നെത്താന് വിഷയപ്പെടുത്തിയരുതേ, 

തത്ത്വങ്ങളോക്കാത്തപോല് 

തന്നില്തന്നെയുമോത്തിടാതെ വെവതേ 

വാഴന്നതാണുത്തമം. 8 

വിവ :-- സകളകേവലങ്ങംക്കും അതീതമായി അറിവേ 

സ്വരൂപമായി വിസ് മൃതിയററിരുന്ന തന്നെ താന് ഓമ്മിച്ച 

കാരണം തന്നെത്തസനെ തനിക്ക്” ഏതിരായി (ഇക്കണ്ട വിഷയ 

ങ്ങളായി) കാണേണ്ടിവനു. അങ്ങനെ ഈ വിഷയങ്ങം തന്നാല് 
തന്നെ സൃഷ്ടരിക്കപ്പെട്ടം 



9 

അറിവായിട്ടിരുന്ന തന്നെ അറിയുന്നതു അറിവായ തന്നെ 

ക്കൊണ്ടുതനനെ ആയതിനാല് തന്നെ മുപ്പത്താ൨ തത്ത്വങ്ങളായി 

പീരീച്ചറിയാതെ ചുമ്മാതിരുസാല് താന് തനസനൊ അറിയുന്നവ 

നായിത്തീരുന്നു. “താന്? എന്ിടത്തു” അറിവാണ വിവക്ഷയെ 

കില് തന്നെ അറിയാന് താന് മിണ്ടാതിരിക്കുക എനാതിൽ കവി 

ഞ്ഞു” എന്തുചെയ്താലും അതിനാല് തന്െറ (അറിവായ) സ്വരൂപം 

ഫനിക്കുപ്പെടുകയാണു” സംഭവിക്കുനതു” എന്നറിയണംം 

ഭണ്ഡുന്നുമ്പോളനങ്ങുന്നിതു ജഡനിലമെ- 

ന്നാകീചലോ ബോധമുനി-- 

ക്കന്ദൈനാകാനുമൊക്കുന്നയിരിനുമുയിരായ? 

നാദഹീനംശിീവത്തെ; 

തീണ്ടിടുംപോല്വിരല്ത്തു മ്പിനെവിരാ,ലറിയാന്, 

വായ്, മുഖംതന്നെനാക്കി-- 

ക്കൊണ്ടാടുംമട്ട്ലും നീയറിയുകനിയതം 

നിന്സ്വരൂപത്തെയും മേല്. 9) 

അതിസുൂക്ഷ്യനായ ആക്മാവു പൂര്ണ്ണുത്വത്തെത്തൊടുമ്പോറം 

ശിവം ആത്മാവിനുപരിയാണെന തോനാതിരിക്കുന്നതിനാല് 

ആത്മാവെക്കൊണ്ടു” ശിവത്തെ, തന്നില്, തിരിച്ചറിയാനൊക്കു 

നില്ല എന്നു" ഉപമകളെക്കൊണ്ടു” സ്സൂഷ്ടമാക്കിയിരിക്കുന്നു. 

ഏല്ലാ തത്ത്വങ്ങറാക്കും അതീതമായ നാദതത്ത്വത്തെയും 

കടന്നു” നിന്െറ ഉയിരിനും തോന്നാതായിരിക്കുനന ശിവത്തെ 

നിന്െറ ബോധം ഈനി അറിയാനൊക്കുകയില്ല. കണ്ണമറെറ 

ല്ലാത്തിനെയും കാണമെന്നല്ലാതെ മറെറാന്നും അതിനെ അറിയാ 

തിരിക്കുനപോലെ ശിവം മറെറാനിനാലും അറിയപ്പെടത്തക്ക 

തല്ല. അതിനു” അതായിനിന്നുള്ള അനുഭവം മാത്രമേ “ സംഭവി 

ക്മാരുള്ളൂ. 
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തന്നതെത്തൊട്ടനിറം തനിക്കുനിറമായ* 

ക്കൊള്ളൂംപളുങ്കെനപോല് 

തന്നീല്ത്തന് ശിവനെത്തനിയ്യ്കൊരെതിരായ* 

നോക്കുന്നിടം കാണുമോ? 

എന്നാളുംപിരിയാതിരിക്കുമവനെ-- 

ത്താനായ'പിരിച്ചിടുവാ൯ 

€തോന്നംമാഡ്യൂമതൊന്നതന്നെയുയിരി-- 

ന്നാത്മാഭിമാനംചിരം. 40 

കേവലസകളങ്ങം നീക്കി അരുളാല് തനൊയറീിഞ്ഞ 

ആത്മാവു"തനിക്ക നൃനെന്ന ശിവത്തെയും ആ ഗുരുവരുളാല്തനെ 

തന്നില് അറിഞ്ഞുഭകാള്ളുക. ശിവത്തെപ്പിരിയാതെ അ തിലടങ്ങി 

യാര തത്ത്വങ്ങം തീണ്ടുകയില്ല. ശിവത്തെ ഭഞ്ജിച്ചാല് തത്ത്വ 

ങ്ങറം വിഷയപ്പെടും. അതുകൊണ്ടു” “തന്നില്........ണുമോ' എന്നു 

പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന. 

സ്വപ്രകാശമൊടു ബന്ധ, മോക്ഷമറി- 

യുനതന്നെയരുളാലറി-- 

ഞ്ഞാപ്രകാശപരിപൃരണംപരയു_, 

മായവാറ, തുമൊഴിഞ്ഞതില്, 

അപ്രുമേയമെഴുമിമ്പ, മായതിന-- 

തീതമായിവിലസുന്ന ദൈ. 

തപ്രകാശമതില് മാനവും മറക€ം 

തന്നൊടുക്കവുമതാണെടോ. 41 

തന്നിഛയ്യൊത്തു” ആത്മാവിന്െറ ഇഛയെവച്ചും തന്െറ 

ജ്ഞാനത്താല് അതിന്െറ ജ്ഞാനത്തെ മറച്ചും അതിന്െറ ക്രിയ 

യാല്തനൊ അതിന്െറ വ്യാപരരത്തെ അടക്കിയും ഈ ആത്മ 

ബോധത്തെ എഴുമ്പാതെയാക്കുനാതു അരും. ഈ അരും 

ബോധം അടങ്ങിയയിടത്തു”" മു൯ തോന്നിയ ഇഛ, ജ്ഞാനം, 
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ക്രീയകാം വികസിക്കാതെ നീള്ദിയയിടം പര. ഈ അരും, 

പരകം രണ്ടും ഒഴിഞ്ഞിടത്തു” പേരിമ്പം ഉദയമാകുന്നു. 

താനേതാനാണരളൂ, മുയിരും മാനവും മേനിയോടെന് 

മുനനില്കാണും ഗുരുവുമതുപോല്താരനാഴിഞ്ഞിയ്പവുംതാന്, 

ഇമ്പാതീതം, മറകള൨ സിഭ്ധാന്തമേ മുക്തിയെന്നും 

മുന്വേചൊന്നാനറിവുസകലംസ്വന്തമായ്ക്കണ്ട--- 

ണന്ോന്ം 32 

വേദാന്മപക്ഷത്തേയും സിദ്ധാന്ത പക്ഷത്തേയും മോക്ഷമാഗ്ലര 

ങ്ങളായിക്കുരുതുന്തണ്ടു്. അറിവിനശപകരിക്കുന്ുവെങ്കിലും അനു 

ഭവത്തിനുതകാത്ത വേദാന്തപക്ഷത്തെ ഈ ഗ്രന്ഥം അംഗീകരിക്കു 

ന്നില്ല. വേദാന്തപക്ഷത്തിനും ഉപരിയായ സിഭ്ധാന്തപക്ഷത്തെ 

യാണ് ഇതില് പരിഗണിക്കപ്പെടിട്ടള്ളതു”. കൈവലൃനവനീത 

ത്തിരു പ്രസ്തൂത രണ്ടു പക്ഷങ്ങളേയും പ്രസ്ലാവിച്ചിട്ട് സിദ്ധന്തേ 

വക്ഷം തന്നെ മുക്തിസാധനമെന്നു സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ അനു 

ഭവഗ്രന്ഥത്തില് സിഭ്ധാന്തപക്ഷത്തെ സ്ഥാപിക്കേണ്ട ആവശ്യമേ 

യീല്ലെന്നമട്ടില് അതൊന്നിനാലേ സാക്ഷാല്ല്ലാരാനുട്ടുതിയുണ്ടൊകു 

ന്നുള്ള എന്നു” സംശയരഹിതമായി തീത്തു പറയുകയാണു ചെയ്യു 

ന്നതു”. 

മേനി....ഗുരുവും......പക്വനായ ശിഷ്യനു” സാക്ഷാല്ല്രാരം പ്രദാനം 

യ്യാന് ബ്രഹ്മം തന്നെ മനുഷ്യാകാരത്തില് പ്രതൃക്ഷപ്പെ 

ടുന്ന ഗുരുവും അമ്പൃയനല്ല, താന് തനൊയാണെന്നു" പന്തീടു: 

അനുഭവല്പെടുന്നതാണു”. 

മറ........ന്തമേ_.സാക്ഷാത'ക്കാരത്തിനു വേദങ്ങള് പ്രതിബന്ധ 

മായി നില്ക്കുന്നു. ഈ പ്രതിബന്ധവും ഒഴിവായ സിഭ്ധാന്ത 

വക്ഷം. 

അറീ........ ക്കണ്ടുണനോന്._.ജ്ഞാനം ജുനിയെരോ€ം ഗുരുവായീ 

വന്നുപദേശിച്ചിട്ടുണ്ടായി എന്നില്ലാതെ സ്വയം സേട്ടിയ 
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തീരുജ്ഞാനസംബന്ധ൪ (മാ ഐതിഫൃത്തിനു മുഖവുര 

നോക്കുക) 

കുനീല്നീിന്നുമലകേറി,യാമലക-- 

ടന്ന,തിര കെട്ുമുടിക്കുമേല് 

ചെനുനിനവനെഴുന്നകാഴ് വലു- 

തെന്ന പോല് ചെവത്തുമായ്വരും; 

ഇന്ദ്രീയങ്ങളിലുയ നൊരിക്കലകാം 

മുലമോടിവനു മാററി,മാം 

“പുണ്ണ?നെന്നഗുരവെസ്തുതിക്കുമള.-- 

ഒവത്തുമിമ്പമൊടു മാനവും. 38 

ഇന്ദ്രീയ........നെന്ന __ സര്ച്ചകല (വിദ്യ) കളും ഇന്ദ്രിയങ്ങളില് 

നിന്നുമുത്ഭവിക്കുനവയും നശ്വരങ്ങളുമാണു”. പര്വ്വതത്തില് 

കയറി ഇറങ്ങുനാവനു ഒരേകാഴ്ച ” വിവിധതരത്തില് 

തോന്നുന്നു. കൊട്ടമുടിക്കു മുകളില് നിന്നുകൊണ്ടു" നേരേ 

നോക്കുനാവര് പര്വ്വതം വിഷയമല്ല. മുകളിലോട്ടു നോക്കു 

കയാണെങ്കില് താന് ആകാശമധുൃത്തിര നിരാലംബനായി 

നില്ല്ൃനാതായിത്തോന്നും,. അതുപോലെ ആത'മസ്വരൂപ 

ത്തില് സ്ഥിതിചെയ്യനനവനം ഈ നിരാധാരത്വം അനുഭവ 

മാകും. ഈ അവഡ്ഥയിലാണു” തന്െറ പുണ്ണത്വം വെളി 

വാകുന്നതു”". ഇങ്ങനെ ്ഞൃത്മസ്വരൂപത്തില് നില്ല്യന്ന 

നീ സമ്പുണ്ണനാണു്? എന്നു” ശിഷ്യനെ ആശിര്വഭിക്കുന 
(്രൂരുവിനൊ) 

ഒനിനൊന്നെതിരു ചൊല്ലമീന്ദ്രീയഗ- 

ണങ്ങളിങ്ങുപൊളിയെന്നുവ-- 

ന്നെസിടം പൊതുനരിത്തി, തറെറാരിഭ-- 

മില്ല തങ്ങുവതിനസന്ൃൂമായ്; 

“നാ',മതെന്നു ഗുരുതത്സ്വര്ൂപമതു 
കാട്ടിനാനതിനെയോളുവാ൯ 

നാമമെ ന്തീരവിലങ്ങുദിച്ച പക 

ലോ, സുഖം പെരുകമാഴിയോ? 34 
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ഒന്നി........ന്നെന്നിടം--പരസ്റരവിരുഭ്ധവും നശ്വരങ്ങളുമായ അറീ 

വുകളെത്തരുനാ ഫഹേത്തുവാല് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ മിഥ്യ എനറി 

യിച്ചുതന്ന സ്ഥാനം. (ജ്ഞാനം) 

പൊതുനിരത്തു--ആകാശം പോലെ അങ്ങിങ്ങെനാതിരുകം 

ഇല്ലാത്ത സ്ഥലം. 

ഇതറവ്. ഇതല്ലാതെ (പ്രത്യകമെന്നൊന്നില്ലാത്തതിനാല്) 

“നാ,മതൊന്നു--ആ വെട്ടവെളിയായിക്കുണ്ടതു” നാം (സ്വസ്വരൂപം) 

തന്നെയെന്നു. 

ഇര........വകല്.--രാത്രിയേ ഇല്ലാതെ എപ്പോഴും പകല്. എനാ 

അവസ്ഥ. 

ആത്മാവുംക്രടവേ വാണുയിരിനൊടറിയി-- 

ഒറെതെ നീയും സ്വയം നി-- 

ന്നാത്മാവെക്കുണ്ടിടാ, വിസ്മൃതിയതിനിതുതാന് 

കണ്ടൊരേകൌഷധംകോം; 

ആകാശച്ചൊല്ലപോലാഗുരുമൊഴിശരമായ് 

കര്൪ണ്ണൂഗോളസ്ഥിതംനി- 

ന്നാകാശംചിന്തി യന്തഭകരണമതഴിയും 

വൃത്തിശിഷയന്നുദിക്കും. ട്ട് 

വിവ: ആത്മാവിനെ അറിയാനും അറിയിക്കാനും ആത്മാ 

വിനെക്കൊണ്ടേ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. സത് ഗുര, തന്റ സത്യവും 

ബ്ലഹത്തും ആയ ബ്രഹ്മസ്വരൂപത്തില് സ്ഥിതിചെയ്ക്ക് ആ ബ്രഹ്മ 

സ്വരൂപത്തിരതനനെ ശിഷ്യനും പ്രദാനം ചെയ്തിട്ടാണ് ആത്മ 

സാക്ഷാത്ക്കാരം  ഉപദേശിക്കുന്നതു”ം. ജീവന് ആത്മാവിമെ 

കാണാന് കഴിയാത്തവനായിരിക്കുന്നു. ആത്മാവു” ജീവനോടാ 

യുപദേശിക്ഷന്നതിന്െറ ഫലമായിട്ടേ ജീവന് ആത'മാവിനെ 

അറിയുന്നുള്ളൂ. ഗുരു തന്െറ ആകാശമൊഴിയാകുന്ന അസ്ത്രത്താല് 

ശിീഷൃനന്െറ കര്ണ്ണുഗോളസ്ഥിതമായ ആകാശത്തില്ക്രടി അന്തഃ 
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കരണത്തെ ഭേദിക്കുന്നു. ഘടം ഉടയുമ്പോംം ഘട, മഠാകാശങ്ങംം 

ഒനായിപല്പ്പോകനപോലെ, ഇവിടെ ഗുരുശിഷ്യന്മാര് ഏകീകരിച്ചു 
പോകുന്നു, 

ഭിദൃതേ ഹൃദയഗ്രന്ഥി 

ഛരിദ്യന്തേ സഖ്ൃസം ശയ 

ഗുരുമൊഴിയിരക്രുടിമാത്രം ശിഷ്യന് തന്െറ ആത്മസ്വരൂ 

പത്തെ കാണേന്നു.  ആകാശത്തിഖിരുന- ശബ്ദം ആകാശത്തെ 

ഭേദിക്കുനാതിനാല് എയ്യുനാതിനുമുമപും ഏഥ്ലശേഷവും ആകാശമേ 

ഇടമായ അമ്പിനോടുപമിച്ചിരിക്കുന്ത. ശബ്ദം ആകാശത്തിനു 

ശബ് ദമാകാത്തതിനാല് ഗുരുമെഴിയെ ആകാശവാക്കെന്നു പഠ 

ഞ്ഞിരിക്കുന്ന. 

മാനത്താലുളവാം മയക്കമൊഴിവാ-- 

ക്കീ ക്കേവലാവസ്ഥയാല്, 

മായാമോഹ വികല്ലവും. ഗുരുപദം 

പ്രാപിക്കയാല്മാററിയും, 

ആത”മാവാല്ട്രമവുംനശിച്ചുതെളിയും 

ജ്ഞാനംപലേതാകുമോ? 

ആത് മാവിന്നറിവമ്മൃമല്ല, നിഴല. 

ററാകാശമായ് നില്ലനീ. | 
തന്െറ കേവലാവസ്ഥയെ ദര്ശിച്ചാല് ദേഹാഭിമാനമാ 

ലിനൃം നിങ്ങും. വാങ്മനക്കായങ്ങളായ" : പിരിഞ്ഞനില്ലനാ 
മായ, മായാരിയായ ഗുരുസംഗമത്താല് ധീങ്ങും. താന് ത്മതമാ 
വെനാറിയുന്നതോടുക്രഭി ദേഹഫഭ്രമവും കര്മ്മങ്ങളും ഒഴിയും. 

ആത്മാവു' ഏകമാണെങ്കില് അതിനെ അറിഞ്ഞ അറിവും ഏകം 

തനൌൊയാവണം, ഈ അറിഞ്ഞതും അറിയപ്പെട്ടതും വിഭിനങ്ങ 

ഉല്ലാത്തതിനാല് ആ ആത്മജ്ഞാനം “പലേതാകുമോ? എന്തു. 

നിഴലററാകാശം-മറ൨വനാലു പഞ്ചഭൂതങ്ങളും ശബ്ദവും ഒഴിവായ 

ശുദ്ധ ആകാശം, 
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ആത്മാവെന്നുക്കബോധം വിടുമളവതു സ-- 

ന്പൂണ്ണുമാം, പട്ടവും, വീ-- 

ന്നാത്മാവെന്നുള്ളബോധം കലരകിലതിനാല് 

വുണ്ണുമല്ലാത്തതാകം; 

ആത്മാവെന്നുള്ളതററാലതുശിവ,മിളകാ 

വായുവും വാനകം. പോയ് 

സാത്മ്യം -പ്രാപിച്ചപോല്, കാററിളകിലുമതിനെ- 

സ്ത്രാക്ഷിപോല് നിന്നുനീകാണ്. 37 

ആത്മബോധം ചലനമററിരുന്നാല് അത്തു" സമ്പൂര്ണ്ണവും 

ശിവവും ആയിരിക്കും. ചലിക്കുന്നിടത്തു” ആത്മാവായും അവൃര് 

ണ്ണമായും ഇരിക്കും. വായ്യ, ചലിച്ചാരു കാററായിത്തിരുന്നു. ചലി 

ക്കാത്തിടത്തു് 'ആകാശവുമായി സ്സാത്മ്യം പ്രാപിച്ചു” ആകാശമാ 

യിത്തനൊയിരിക്കുനതുപോല് ആത്മാവിയനെപ്പററിയുള്ള ഓമ്മയും 

ക്രടാതെ. ശിവമായിരിക്കുക. . ഇപ്രകാരം ശീവമായതിനരുശേഷം 

ആത്മചലനമേര്പ്പെട്ടാലും നീ അതിനു കര്നാവാകാതെ വെവം 

സാക്ഷിമാത്രമായിരുന്നു കൊള്ളുക. 

നാദാത്തം താണ്ടി, വന്നേദരുളിനുമുയരെ- 

സ്സ്വസ്വരൂപസ്ഥിതന്നാ- 

വേദാന്തംപോലെ രണ്ടൊയുരുവിടുമൊരു വേ- 

ഭാന്തസിദ്ധാന്തസുത്രം 

ബോധപ്പുറേറാടൊഴിഞ്ഞഭങ്ങാഴുകിടുമറീവാ-- 

നന്ദ സായയജ്യസാരം, 

സാധിക്കും സന്ധിയിൽ, തനനുഭവമതിനായ? 

നീണ്ടുനില്ലയം നിനക്കും. 8 

നാദതത്ത്വം ഒഴിഞ്ഞു” അരുംംസ്വരൂപമായി വരുന വര്ക്കു 

വേദാന്ത പോലെ ഒദ്വൈരമായി തോന്നാവുന്ന വേദാന്ത, സീഭ്ധാ 

ന്തങ്ങളും ഒഴിയുന്നു. ഇവിടെ മുപ്പുത്താവ തത്ത്വങ്ങളും ഒഴിഞ്ഞു 



86 

തായ്യം ഇനി ഒന്നും ഒഴിയാനില്ലാത്തതായ,ം വരുമ്പോലം അതു 

വരെയും തന്നെ ചുററിനിന എല്ലാ അഭിമാനങ്ങളും ഒടുങ്ങി, 

നിത്യാനന്ദം അനുഭവമാകുന്നു. 

തത്ത്വം മുപ്പുത്തിയാവം വിടുകീലുമൊഴിയാ- 

താമഹങ്കാരവും പിന് 

' ചത്തെനോടത്തു, തദ്പാസനകളുമൊഴിവായ്, 

ക്കണ്ടശുഭ്ധം ശിവത്തെ, 

മുക്തിഖ്്ൊന്നെന്നു, ചേരാന് തുനിയരുതു,ഉവാം 

ദ്വൈതവും, തന്ശിവത്തെ-- 

ചിന്തിച്ചിടാഞെ, നീയേസ്വയമരുംം ശിവമായ് 

നിന്നതെന്നും ഗ്രഹിക്കു. 49. 

ജഡ, ജീവന്മാരുടെ സ്വഭാവങ്ങളെയും അതിക്രമിച്ചുനിന്ന 

ബോധഭത്തയാണു* അഫങ്കാരമെന്നു പറഞ്ഞതു്. 

ശിവത്തെ........ ദ്വൈതവും നീ ശിവത്തെ പ്രാപിക്കാനാഗ്രഹി 

ച്ചാല് ന് വേറെ,. ശിവം. വേറെ ഏനാ ഒദ്ദൈത ഭൂഷ്ടുള 

വാകും- 

നീയേ.........ഗ്രഷിക്ക-- നിന്െറ ആദികാരണസ്വരൂപമായ ബ്രഹ്മം 

തനെ നിനക്കിപ്പോറം ഏത്തുപെട്ടതെന്നും അതു നീതന്നെ 

യാണെന്നും അന്ധൃമല്ലെന്നും അറിയൃകയേ വേണ്ടൂ. അതു 

താ൯. തനെ ആയതിനാലാണ് പിന്നെ അതിനെ 

മക്തി ........യരുതു"? എന്നുപദദശിക്കുന്നതു”.  എല്ലോഴും 

പൂര്ണ്ണനായ താന് എന്തോ കാരണവശാലും അജ്ഞാന 

ത്താലും അപൂര്ണ്ണനാണെന്ിരുന്നാലും തന്െറ തനി 
പൂ൪ണ്ണുത്വത്തിര നിന്നും ഒരിക്കലും വിട്ടപിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നി 

ല്ലാത്തതിനാലാണു്', തന്െറ പൃര്ണ്ണ ശിവസ്വരൂപത്തെ 

എത്തുപ്പെടുമ്പോംം അതിനെ അന്യമാണെന്നു .തെററിഭ്ധ 

രിച്ചു? അതിനോട ചേരുവാന് ശ്രമിക്കുന്ന അജ്ഞാനം 

തന്നെ ബാധിക്കരുതെന്നപദേശിക്കുന്നതു'. 
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എങ്ങും. വെട്ടവെളിക്കുതുല്യമെഴു മാ- 

നന്ദത്തിനുള്ളില് സ്വയം 

മുങ്ങിക്കേവലനായിനിനാനിലയും 

കൈവിട്ടുണനീടുവോന് 

പൊങ്ങും ജ്ഞാനമഹാനഭസ്സിലതുലാ- 

നന്ദാമൃതംതുകിനി.-- 

ന്നെങ്ങും തന്നനുഭൂതിരശ്ലീപിരിയാ 

വെണ്തിങ്കളായകാണു ന്. 0 

നിത്യാനന്ദം ഉദയമാവുമ്പോം പ്രപഞ്ചമാകെ ആനന്ദമയ 
മായിത്തോന്നനാതിനാല് അതിനെ “വെട്ട വെളിക്കുതുല്യം? എന്നു 

പറഞ്ഞു. അനാദിയിലേ ദേഫാഭിമാനത്തോടുക്ൂടി നിന്ന ഉയി 
രിന് അനുഭവം . പറയുന്നതു ശരിയാകാത്തതുപോലെ ശിവ 

ത്തിനും അനുഭവത്തെ കല്ലിക്കുന്തു” ദ്വൈതത്തിനിടകൊടുക്കുന്ന 

തായതിനാല് ആ ആനന്ദാനുഭവത്തെ  കേവലാവസ്ഥയെന്നു 
പറഞ്ഞു. 

അറിവാകുന ആകാശത്തില് ശിവമാകുന ചന്ദ്രന് ആനന്ദ 

മാകുന കുളിരമൃതത്തെ പൊഴിഞ്ഞു" ആനന്ദാനുഭവമാകന്ന കിര 
ണപ്രടയോടുക്രടിയവനായിരിക്കുക എന്നുപദേശിക്കുന്നു. 

കിരണങ്ങറം ചന്ര്രനെവിട്ടനിങ്ങാത്തപോലെ അനുഭവം 

തന്നെ അകറവവാരുള്ളതായിരിക്കരുതെന്നം സൂചിപ്പിക്കുന്നു. 

സകള, കേവലമാം സ്മൃതി, വിസ്മൃതി-- 

പ്പക്കാം രണ്ടുമവത്തതിനോടുടന് 

അരുളിനാല് തവബോധമകററി നി- 

ഭര സ്വതന്തരുമാക്കിവിടാതെ കേം 

അവിടെയങ്ങനെയിട്ടമിഴല്പ മ-- 

ച്ൂരവലിച്ചണിമാദിക്ഠം കാട്ടിയും 

ക്രീയകളില്പെടുവാന് ഗുരുവോതിയ?- 

ലറിവിനായതു മേല്ചിറയായിടും | 
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വീസ്മൃതീ കേവലാവസ്ഥയും സ്മൃതി: സകളാവസ്ഥയു 

മാണു. . ഇവ രണ്ടും തന്െറ സ്വരൂപത്തെ മറയ്ക്ുന്നതിനാല് 

“പകകം? എന്നു പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന. 

ചുരവലിക്കുക----ചുരക്കേണ്ട പാലിനെ ചുരക്കാന്വിദാതെ പിന് 

വലി്പുകൊള്ളുക. പ്രകൃതത്തില് സ്മൃതി വിസ്മൃതികം 

ഒഴിയുനതേഃടുക്ൂടി ഈ രണ്ടിനും ഹേതുവായി നില്ലയന്ന 

തന്റെ ഭ്രാന്തീസ്വരൂപത്തിന്റെ ഒയിവിനു” തത് ബോധത്തെ 

യുംക്രടി ഒഴിവാക്കി സ്വതത്തരനാക്കാതെയും ഈ സ്വാതന്ത്യം 

ഉണ്ടാകാതെയിരിക്കുമാവം തത് ബോധത്തെ ഒഴിവാക്കാതെ 

വച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനാല് ലഭിക്കാറായ മോചനത്തെ 

പിന്വലിച്ചുകളയയന്നതുപോലെയായിപ്പേ കുന്നു. ഈ അവ 

സ്ഥയില് ഒരു ശിഷ്യന് അണിമാഭിസിഭ്ധികം കാണി 

ക്കാന് കഴിയം. ഈ അവസ്ഥ ഏക്കാലവും ജ്ഞാനത്തിനു 

ചിറയായി (തടസ്സമായി) നില്ല. 

സത്തുംതത്ത്വങ്ങളെല്ലാമൊഴിയുമൊരളവില് 

താനുമററ,ന്ന്യമററാം 

മുക്തിരയ്കത്തുണ്ടുഭേദംപറയുവതിനുസി-- 

ഭ്ധാന്ത, വേദാനത്തമെന്നും. 

ആനന്ദത്തിന്നുമേലാം പരമനിലയനി൪ 

വാച്ച, മിമുക്തിയെങ്കില് 

മാനംതാനെന്നിരിക്കാതതിനൊരു തുലനം 

ചെയ്തിലോകര്മ്മമുണ്ടാം 5 

തന്െറ മോചനസ്വരൂപത്തിനു വിഘാതമായിനിനന സത്തു” 

ചിത്തു” തുടങ്ങിയ എല്ലാതത്ത്വങ്ങളും, അവസാനമായി തനിക്കു് 

താന് എസ അന്നൃത്വംപോലും ഒഴിഞ്ഞുമാറി എന്നിടത്തു” സിഭ്ഥാ 

ന്തപക്ഷം എന്നും വേദാന്തപക്ഷാമെന്നും ഉള്ള ഭേഭത്തിനു” വല്ല 

സ്ഥാനവുമുണ്ടോ? 
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അന്ധ്ൃമററ്, ആം--അന്ൃത്വങ്ങളെല്ലാ മൊഴിയുസനതോടെ ഉണ്ടാ 

കുന (ഉളവാകുന്നു ഇന്ദ്രിയങ്ങംക്കതീതമായ മുക്തിനിലയഷ്ക്കു് 

ടന്്രിയങ്ങളെക്കൊണ്ടു' ഭേദം  കല്ലിക്കുമ്പോള് ജന്ദ്രീയങ്ങം 

ഒടുങ്ങിയില്ലെന്നാവുന്നു. ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ലേഷ്ടയാല് വിന്നും 

തന്നെ കര്മ്മത്തിനാളാക്കുകയുമാണു'., 

ആത്മാവിന് ശബ്ദാദിവിഷയങ്ങളില് അനിച്ഛുയേറ്റെടു 

മ്വോരം ഇന്ര്രിയങ്ങറം വിഷയങ്ങളെത്തൊടാതിരിക്കും. പഞ്ചേ 

ന്രിയങ്ങംക്കൊത്തു കര്മ്മേന്ദ്രിയങ്ങളും ദുര്ബലമാകും, ഇതോടെ 
പഞ്ചേട്ടുതങ്ങളകലും. ഇവ നീങ്ങവെ വിഷയങ്ങളില് പററി 
നിന്ന വാസന അകലും. ഇതോടെ ഭോഭഗഛകളുടെ കാലം 
മാവം. കാലത്തോടെ നീയതി മഃവം. ഇതോടുകൂടി ആത്മാ 

വിനു തിരിച്ചറിഞ്ഞനുഭവിക്കാന് കാരണമായ ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങളും 

അവയില് ആത്മാവിനെ ട്രമണംചെയ്യിക്കുനാ പുരുഷനും നീങ്ങും. 

ആത്മാവെനും വിഷയങ്ങളെന്നും ഒനിനെ രണ്ടാക്കിവച്ഛ 

കൊണ്ടിരുന്ന മായ ഒഴിയും. രാഗം, വിദയ, കല ഈ മുന്നു വിദ്യാ 
തത്ത്വങ്ങളും ഇപ്രകാരം ഒഴിയുന്നതോടുക്രടി അസ്തി, ഭാതി, പ്രിയം, 

നാമം, രൂപം എന്ന് അഞ്ചു ശുഭ്ധ തത്ത്വങ്ങളും മായും. ഈ 

വിധം എല്ലാതത്ത്വങ്ങളും ഒഴിയുമ്പോംം ത്രിപൂടിയറ൨ ജ്ഞാനോ 

ദയമാകും. 

ചിന്തയും ഭയ, മറപ്പൂ, നാണ, ശീ- 

ലങ്ങംം, ഡംഭ, കുലജാതി, വൃത്തിയും, 

വെന്തൊഴിഞ്ഞുൃ ശിവയോഗികണ്ടതി.- 

ഒല്ലെന്ന വേദ മഖിലംകഥിച്ചിടും. 58 

ച്ചിന്ത, ഭയം തുടങ്ങിയ എട്ടദാഷങ്ങളും ശിവത്തിനില്ലാത്ത 

അിനാല് ശീവത്തെ പ്രാപിക്കുന്ന ശിവയോഗിക്കും ജല്ല. 
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സ്വസ്വരൂപ മരുളായിടാത്തവ-- 

രുപാധിബോധേമൊടു ചെയ്തിടടം 

ഹൃസ്വവൃത്തിയൊടുയന്നു, താണു, 

ജല ചന്ദ്രനെനനവിധമായ” വരും; 

സ്വസ്വരൂപമരുളായ യോഗി. 

മഴയാല് നഭസ്സസു നനയുനാപപോല് 

നീസ്വനായ് കനലെരിച്ച കാററിനുസ-- 

മം നീവൃത്തനിഹഫ വൃത്തിയില്. 3 

ദേഹബോധം മാറി, താന് അരും സ്വരൂപിയാണെന്നറി 

യാത്തവന് ചെയ്യുന്ന തപാതപങ്ങളുടെ ഫലങ്ങളെ അനുസരിച്ചു” 

ഉയര്ന്നും താണും ജല ചന്ദ്രനെപ്പോലെ ഇരിക്കും. അരുളേ സ്വരൂ 

പമായവര് ഉപാധിധര്മ്മമായ കര്മ്മങ്ങഥം ചെയ്താല് തനൊയും 

ആകാശമഴയാല് ആകാശം നനയതതിരിക്കുനപ്പോലെയും കനല് 

നിമിത്തം കാറ൨ ചൂടുപിടിക്കാതിരിക്കുന്നപോലെയും എല്ലോഴും 

തന്നുള്ളീല് നടക്കുന്നു ഒന്നിനോടും ബന്ധമില്ലാത്തവനായിരി 

ക്കുന്ന. ഇതാണ" വൃത്തിയില് നിര്വ്ൃത്തനന്െറ ലക്ഷണം. 

കാലനോറിയപാപ, മക്ക്രപവനര്-- 

ക്കാചാരമില്ലായ്മയയം, 

ചേലോടോതിയപോലെ യോഗികളിലി-- 

ന്നാചാഠഹീനത്വവും, 

മേലായ് ചൊല്ലിയവജ്ഞ കാട്ടിവരുമി-- 

നാജ്ഞാനി, തന്നെച്ൂടും 

മാചേവം മലഖേന്ധമേകിനമനോ-- 

വിഭാനത്തിതന് ക്രററിനാല്. 8 

കൊല്ലന്നാഹേതുവാല് കാലന്നു* പാപം. അശുഭാസ്ഥാനങ്ങ 

ളിലും തൊട്ടനില്ല്ന്നതിനാല് അക്കാനിലക്കു അശ്ുഭ്ധാചാരം. 

ഈ മുറയില് ശിവയോഗിക്കും കുറവുക€ം പറയുനാതു്, പറയുന 

വരുടെ ഭ്രാന്തിയെ ആശ്രയിച്ചുള്ളതേ ഉള്ളൂ. 
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നായ”പുറം കയറി, വീഴിലെന്തഥസ്- 

വാരിചെയ്യുകിലൂമൊന്നു താന്, 

പേയ ഒഗത്തിനുടെ പൂജയും. പഴിയു-- 

മൊന്നുതനെയൊരു വിജ്ഞനില്; 

ഇല്ലവന്നുവലുതെന്നപോല് ചെറതു, 

മില്ല മൂന്നു, മഥ പിീന്നുമെ-- 

ന്നില്ല പോക്കുവരവററവന്. ഉവിത-- 

നിച്ചുനിന്നു നടമാടിടും. 0 

പോക്കുവരവറ൨ -- (എങ്ങും നിറവുററ ബ്ബഹത് സ്വരൂപത്തില്) 

ചലിക്കാന് ഇടയില്ലാത്തവനായി. നായുടെ പുറത്തുകയറി 

വീണാലും സവാരി ചെയ്കാലും, രണ്ടും ഒന്നുപോലെ ആക്ഷേ 

പാര്ഹഫമായിത്തിരുന്നതു", അടിസ്ഥാനം ആക്ഷേപാര്ഹമായ 

തിനാലാണ്. ഇന്ര്രിയബോധത്തിനു അഗമ്ൃമായ അരും 

അവസ്ഥയില് സനില്ല്യനാ ജ്ഞാനിയുടെ നില കാണാതെയുള്ള 

(ലോകരുടെ) സ്തൂതിക്കും നിന്ദയ്ക്കം ഒരു സതവുമില്ല. സത്യ 
മറിയുന്നീല്ലാ എനന അടിസ്ഥാനമാണല്ലോ രണ്ടിനുമുള്ളതു. 

സദ്മാര്ശ്ശുത്തൊടു താതമാര്ഗ്ഗുമളവും 

തന്മാശ്ശൂമായ്കണ്ടൊരെന് 

സംബന്ധ൯; തുറവിപ്പുടയ്കലൊരരചന്, 
വേദാന്തസാരം, സുഖി, 

തന്യെയ്ക്കില് ശിവയോഗി, ഭോഗി, യറവന്, 

നിതൃംമുമുക്ഷ്ുക്കലംതന് 

നന്മയ്ക്കായ്” മലമാററിടുന്നമറവന്, 

ബൂഹ്മജ്ഞ,നെന്നും വരും. 77 

സന്മാര്ഗം... നീയേ ഞാന്, ഞാനേ നി എന്നവഴി. 

ജഗന്മാര്ഗ്ഗം _.. തോഴനുംതോഴിയും എന്നവഴി, 



ളള 

പുത്രമാര്ഗ്ഗും---പിതാവായും പുത്രനായും ഉള്ള വഴി. 

താതമാര്ഗ്ഗും ഈശ്വരനും ഭക്തനും എന്നവഴി.. 

തിരുജ്ഞാനസംബന്ധര് ജ്ഞാനിയെന്നുമാത്രമല്ല, ജ്ഞാനം 
പ്രദാനംചെയ്യാന് അധികാരിക്ടടിയാണെന്നും പറയുന്നു. 

ഇക്കാണുന്നാവ താനുമല്ല, യവതന്േറതല്ല, 

തത്ത്വങ്ങറം തന് 

ദൂക്കാണെന്നാവനൊത്തെമേനിവിളയും: 

സത്യം സദാനന്ദവും 

തുമ്പിക്കൈ തൊടവേ മണത്തവിധമി- 

അ്ങിദ്ദേഹഭോഗങ്ങള-- 

യമ്പില്ചെയ്യുവ പൃജുയാകുമിതുര-- 

ക്ഷീക്കും ജഗത്തിന്നെയും. $8 

മുന്പു” ഭേഹത്തെ താന് എന്നും പ്രപഞ്ചത്തെ “തന്േറ 

തെന്നും ക്രുതിയതുപപോയി ഉപ്പോം അറിവുതാന് എന്നും തത്ത്ലാ 

തീതമായ ആനന്ദം ” തഭന്റതെന്നും ' ആയിവരുന്നതിനാല് 

ഇക്കാണു........നാവന് എന്നു പറഞ്ഞു. ജ്ഞാനിയുടെ സുഖത്തെ 

ലാക്കാക്കി ലോകര് ചെയ്യുന കൃത്ൃങ്ങം എല്ലാംതനെ ഈശ്വര 

പൂജയായിക്കലശശിച്ചു” ലോകുനനയ്ക്കിടയാവുന്നതാണു്. 

പൂഷ്ണിച്ചാത്തൊത്തുപൊന്ിന്തുകിലണി യുടലി- 

സത്തവം ചന്തമേക-- 

നൊപ്പോഴും രാജവേളിയ്ക, പഗതിവിധവാ 
ദാസിയെന്തിനുചേരും 

നിതൃംസരഖ്ൃസ്വരൂപം ശിവവടിവിയലും 
ജീവമുക്തന്നു സര്വ്വം 

യ്യക്തം കര്മ്മവ്താദിക്രിയകളില് മുഴുകും 

ടക്തനെന്തിന്നടോഗം? ട്ടു 



98 

സുമംഗലിയായ മഹാറാണിക്കു്” സുഖഭോഗങ്ങാം യുക്തവും, 

ദേഹംകൊണ്ടധഥ്വാനം ലെയ്ക്ക് ഉദരംപോറ്റിവരുനാ അമംഗലിക്കു' 

'ഭോഗാനുഭവം അയുക്തവുമാണു”്. അതുപോലെ എപ്പോഴും സുഖമേ 

സ്വരൂപമായി നിശ്ചഞ്ചല പദവിയിലിരിക്കുന ജിവന്മക്തനു" 

ഏതുസുഖവും യുക്തം. ചയ്യാ, ക്രിയാ, ഭയാഗങ്ങളാല് തപിക്കുന്ന 

വനു" അയുക്തവും. 

മത്തേഭന്തന് മദമതിനു'മല-- 

ങകാരമാണെങ്കിലും പേ-- 

ക്ത്തുംനായ്ക്കോ ദുരിത, മതുപ്പോല് 

മത്തൃധര്മ്മങ്ങളേതും 

ഭട്ജിച്ചാലെന്തതുമൊരഴകാം 

ഞോനികാംക്ൊൊട്ടം മേപി.' 

ന്നംതാനിക്കിനവയി ലണുവും 

കൈവിടാവുന്നതളജ്ലേ. 69 

മദിക്കാതിരുന്ന തന മദിച്ചാലും അന്തസ്സുക്രടുമെന്നേയുള്ളൂ. 

പട്ടി, പേപ്പട്ടിയായാല് കഥ ഇതല്ല. ലോകർ  അടിച്ചുകൊല്ലം. 

ധര്മ്മാധര്മ്മങ്ങളും വിധിനിഷേധങ്ങളുമററ ജ്ഞാനി ധര്മ്മത്തില് 

നിന്നും വൃതിച്ചാല്ും ലോകം അതിനെ ക്വെണ്ടാടും. അജ്ഞാന 

യായ ക്മ്മയോഗിയുടെ ധമ്മഭൂംശം ക്ഷന്തവ്യമായീ ഭവിക്കുന്നില്. 

നല്ലതീവ്യതരനെ ക്കനിഞ്ഞു ഗുരു 

വാതിടും മൊഴിയിലോങ്ങിടും 

കില്ലവംപുത്ുമ യിങ്ങനന്തമു 

ചെയ്ത വദവുമറിഞ്ഞിടാ; 

ഇനാതെന്നുപറയാതുരച്ചത്തുമ,-- 

നന്തമായ' മറകം ൭ ലാന്നതാ.- 

മന്ൃര്മൂവരിലു മന്യനാകമിവം- 

നന്മ്യരോ പലതരത്തിലാം. 61 
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കില്ലവാ പൂതുമ-- സകല സംരയങ്ങളെയും ഇല്ലായ"മച്ചെയ്കകുകൊ 
ണ്ടുള്ള അനുഭൂതി. 

ഇന്നതെന്നു പറയാതെ......ഒന്നിനെയും ചുണ്ടിക്കാണിക്കാതെ. 
അനന്ത....ന്നുതാം-ആത്മജ്ഞാനത്തെ പുരസ്തരിച്ചു വേദാദികറം 

പറഞ്ഞിട്ടുള്ളവയെല്ലാം ഉഴംക്കൊള്ളന്നതായിത്തീരുന്നു. 
അന്പ്യ....നാകം._-ഈ ശ്രവണം ലഭിച്ചവന് മറവ മുന്നു തരക്കാ 

രോടും സാമൃതയില്ലാത്തവനാകും. 

അന്പൃരോ....മറര മൂനവിധ മോക്ഷേഛുാക്കളും. 

അതിതീവ്രപകാന* ഗുരുവിന്െറ അരും പ്രകാശം ഒന്നുമതി 
ആത്മസാക്ഷാത്ക്കാരത്തിനു”ം മറവമുന്നു തരക്കാക്കം വേദാ 
ഗമാഭികളുടെ ആവശ്യമുണ്ടു്”. 

അജ്ഞാനമാറി യറിവാകിളഖുമത്ര, തന്മു- 

ന്നജ്ഞാനമെനാമറതന്നില് മറഞ്ഞിരുന്നോര് 
നിതൃംസമാധിയുടെ സാധകരായി ജീവന്-- 
മുക്തിക്കുചേരുമിതു ജീവിതയാത്രയില് ത്താന്. ൫2 

അജ്ഞാനം നീങ്ങി വിജ്ഞനായതിനുശേഷവും മുന് അജ്ഞാ 
നനീലയില്തന്നെ ഇരുന്നുകൊണ്ടു” ജ“ഞാനസമാധ”"യെ സാധി 
ക്കുന്നവര് ഈ ജീവിരുത്തില്തനെനെ ജുിവന്മുക്ത്രാകം. 

കാണാനന്ദൃക്കഴക്തരു മി 

ന്രനെറകണ്ണ്ണായിരം, മേല് 

പ്രാണന്പോകന്വരുമവയെ- 

ക്കുണ്ടു നാണംവിടാതോേ; 

നാണിച്ചീടും കപടമുനിയും 

തന്െറ കണ്ണ്ണാടിവേഷം 

കാണന്നേര ത്തീതരഫലമെ- 

ന്തിങ്ങു നീണാളിരുന്നും. 98 

അന്മൃക്കു തന്നെക്കണ്ടറിയാ൯ന് കപട സന്ധ്യാസികലം 
വേഷത്തെ മാ്ണുമാക്കിവച്ു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനാല് “വേഷക്ക 

ണ്ണാടീ" എന്നു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 



അധികാരം രണ്ടു്. 

൮ പയാ 

ഉത്തമന്മരുടെ ഗൃരസ്സന്നീധ്യവും 

രിക്ഷാമ്രമങ്ങളും 

സാലോക്യാദീഫങ്ധങ്ങറം നാലുമുളവാ- 

മ്മാറിങ്ങനുഷ്ഠിക്കുവാ൯ 

കാലേ കര്മ്മമൊടൊത്തുനാലു, മലിവാല് 

പ്രത്യക്ഷനായ, സത'ഗുരു, 

മന്ദന്, മന്ദതരാദി നാലുജനവും 

ത്രന്താ൯ ഗ്രഹിച്ചിട്ടമാ- 

റൊന്നൊന്നായുപദേശവാക്കിലഖിലം 

നന്നായെനിക്കോതിനാന്. 1 

മോക്ഷത്തിനധികാരികാം നാദുവിധം :-- 

1. മന്ദന് ൫, മന്ദതരന് (മധൃമ൯) 

8. തീവ്൯ 53, തീയ്രതരന്. 

1) മന്ദന് -. കര്മ്മം ന സാലോകൃം 

$) മധൃമന് _-- ഭക്തി - സമീപം 
8) തീവ്യന് _ -- യോഗം നി സാരൂപ്യം 

4) തീവ്യതരന് --- ജ്ഞാനം _-- സായുജ്യം 
1) മുപ്പത്താ൨ തത്ത്വങ്ങളെയും ഒഴിവ്വുവയ്കുന്നു. ഇപ്രകാരം 

ഒഴിഞ്ഞ തനെ അതുളാല് അറിഞ്ഞടങ്ങുന്ന, 
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൭) തന്നെ അറിയിച്ച അരുളിനെ പ്രാപിച്ചശേഷം താനെന്നും 
അരുളെന്നും രണ്ടെന്നില്ലാതെ തത'ബോധത്തെ അടക്കു 

നാതു”. ..ഈ അരും ഒന ഡ്വരൂപമായിരിക്കുന്നതു". 

8) തത്ബോധം തീരെ തോന്നാതെ ഒഴിവാക്കുന്നതു”. ബേധേം 

നീങ്ങിയ ഇടത്തു” താന്. പരയായിരിക്കുന്നതു?. 

4) പര ഒഴിഞ്ഞു ജ്ഞാനം സ്വരൂപമായി വരുന്നതു. 

ലലപ്രകാരം, ജ“ഞാനാനന്ദാതീതനായിത്തിരുന്ന അവസ്ഥ. 

കേട്ടള്ളോരളവൊത്ത കിന്നരി കൊട്ടു 

ഒ്ങം വാണിഭടന്നാപ്പുമായ് 

മുട്ടില് മട്ട'രചെയ്തുതല്ല ഗുരുവി-- 

നോതേം വചസ്സ്സൊന്നുമേ; 
ചാരത്താ നടരാജനൃത്തമതിലും- 

ബോധം വിനാ പാടിടു-- 

ന്നോരത്തുംബുരുഗാനമൊത്ത മൊഴിതാന് 

'വര്ഷിച്ചിതെന്നായ്യേനും. ജള 

ശിഷൃയന്െറ കറവിനെ നിണ്ണ്യം ചെയ്യുന്നതു" ശിഷ്യനല്ല. 

ആചായ്യ്യനാണു”. പക്വനായ ശിഷ്യന് ഗുരു സ്വയമേ പ്രതൃക്ഷ 

നായി ഉപദേശം. കൊടുക്കുകയാണു? “ചെയ്യുന്നതു”. അതിനാല് 

കേകട്ടുള്ളോ........ അമേ? എന്നു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 

ഗുരു, തന്െറ ബ്ദഹത്തായ , ആനന്ദസ്വരുപത്തിീല് 

നിനു കൊണ്ടു പൊഴിയുന്ന മൊഴിയുടെ സ്വരൂപവും ആനന്ദം 

തന്നെയായിരിക്കും. അതു ലഭിക്കുന്ന ശിഷ്യനും ആനന്ദ്സ്വയ 

പിയായിത്തിരുനതിനാല്' ളം ബോധം........നായ്ക്നും? എന്നു 

പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 
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ഉത്തമന്നു, ഗുരു, ദര്ശനത്തി, ലൊരു 

വാക്കില്. :ജീവിനി' സമം, തരും 

തീവ്രനും, ശകനുതുഷ'മവാണീസമ- 

മോതി, മന്ദതരനും, ഫലം; 

ഇമ്പമായ്ശ്രുതിക0ംപാടിനിനനരന-- 

യിച്ചിണഷ്ക്കുകൊടുമൂര്ഛയില് 

തുമ്പ്ചിത്തരതിചേത്മിണക്കിയ വീ- 

ധംതൂണയ്മ്രമഥമന്ദനും. 8 

ജീവിനി-മൃതസഞ്ജീവിനി (വിണാനിനദം) 

ശകനശുഷ് മം-ശകനപ്പുക്ഷി. 

ഉത്തമന്നു സാക്ഷാത'ക്കരീക്കാന് സത്ഗുരുവിന്െറ കടാക്ഷം 

മതിയെന്നുള്ളതിനാല് £ഗുരുദര്ശനത്തില്"_.. ഫലം തരിമാവ', 

ഒരേ ശ്രവണത്തോടുക്ൂടിത്തസനെ ശിഷ്യന്ന” ആത്മശക്തി ഉണരു 

സതിനാര 'ജീവിനിസമം? എന്നും ശകുനപ്പുക്ഷിയുടെ വാക്കാല് 

ഒരുവന്, ഉദ്ദേശിച്ചതു മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളുന്നതുപോലെ ഗുരു 

വിന്െറ  ഇംഗിതോക്തികളാല് “തന്െറ ..ആത്മസ്വരുപത്തെ 

ശിഷ്യനും  ഉണര്ന്നുകൊള്ളന്നതിനാല് _. * ശകനുശുഷ'മവാ 

ണീസമം* എന്നും ശബ്ദുത്താലും അനുനയങ്ങളാലും മറവം തുമ്പി 

അതിന്െറ ഇണയെ തര്ന്നോടൈകുപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളസപോലെ 
ഗുരുവും ചെയ്യുന്നതിനാല് 4ശ്രൂതികാം പാടിനിന്നു” എന്നും പറ 
ഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ശ്രുതികഠം, തുമ്പിയുടെ ശബ്ദത്തേയും (ഗുരുവിന്റെ 

വേഭാലാപങ്ങളേയും. കുറിക്കുന്ന. 

പാടിനിന്ന ഇടവിടാതെ പാടി :മുര്ഛ എന്നശബ്ദും 

മന്ദന്െറ് അവസ്ഥയെകറിക്കും. 
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നാണംവുണ്ടു, കുചംമുതീനചെവപെ- 

ണ്ണന്ന്യംമറച്ിട്ടു, പിന്, 

നാണംപ്പേയ്ക്കണവന്നു സവ്വമുഭല.- 

പ്പിക്കുംവിധം, നന്നയായ്, 

ബോധം, മൂന്വിഷയങ്ങളുണ്ടതവമാ- 

റാനന്ദയമൊന്നായുതും 

ബോധിയ്ക്കാതെവിട്ട ശിവത്തി,ലവിടെ -- 

ൂള്്ുത്വവും കൈവരും. 4 

നഗായായി ജനിച്ചു പെണ്ശിശൂ കുറെക്കാലം അങ്ങനെ 

തന്നെ വളരുന്നു, വളരുടന്തോവം അതിനു" നാണം തോന്തിത്തുട 

ങ്ങുന്ന. ക്രമേണ. അവയവങ്ങളെ ഗോപനംചെയ്തക് ഒടുവില് 

ഒന്നായി തന്െറ കാന്തനപ്റ്യിക്കുനനപോലെ പലവഴിയിലും 

വ്യാപരിച്ചുനിന്ന തന്െറ ബോധത്തെ മുമുക്ഷു ഒരേ വഴിയിലാക്കി 

ക്ലെയ്ക്ക്, ഒടുവില് ഒന്നായി ശിവനായര്പ്പിച്ചിട്ട” ശിവനില്തനെ 

ഒടുങ്ങുന്ന. 

ബോധം ആനദത്തില് പ്പെട്ടിരുന്നാലും ഇപ്രുകാരം ആന 

ന്ദത്തെ അനുഭവിക്കുന്നതായി വരാതെയിരന്നാലേ ആനന്ദം മാത്ര 

മായി, സ്വരൂപമായിനില്ലൂകയുള്ളൂ. അതിനാല് അതും ബാധിക്കാ 

തെവിട്ടു ശിവത്തിരി ഏന്നു പറഞ്ഞു. താന് എനാതറവ “ശിവം? 

എന്നു മാത്രമായി വരുന്നതിനാല് “പൂണ്ണ്ുത്വവും കൈവരും? 

എന്നു പറഞ്ഞു. 

വധു അവിവാഹിതയായിരിക്കുമ്പോം തന്െറ പ്രീയം പല 

രേയും പററിനില്ല്രാനിടയുള്ളതിനാര “ബോധം, മുന്വിഷയങ്ങളു 

ടതു”? ഏന്നു പറഞ്ഞു. 



റ്റ 

ആണവാദിമലമഞ്മു, ജീവതതി-- 

പിനനന്ത,മതില് നാഥനാ-- 

ത്മാവു, മഞമുതൊഴി, ലഞ്ചവസ്ഥകളു 

മൊത്തുകിഞ്ചിലറിവിന്നുമുംം 

സത്ൃമൊക്കെയുമുരച്ചു കേട്ടു മഥ 

മുന്ക്രീയാദികളില് മഗാനായ? 

പാത്തവനറിവു മാറററിഞ്ഞു, മെഴു 

കില് പുതഞ്ഞരിയ പൊന്നുകാണ്, 8 

സ്വസ്വയ്രപജ്ഞാനത്തെ ഗുരുവില് നിനും കേട്ടറിഞ്ഞ 

ശേഷവും അതു” സ്വനേഭവത്താല് പ്രകാശിക്കാതെ അഭിമാനം, 

മായ, കമ്മം, തിരോധാനം, മഹാമായ ഇവകളില് പെട്ടുകഴിയുനാ 
വെറ അറിവു, മാറവരച്ചു പൊന്നിന്െറ അംശങ്ങം ഒട്ടിയെടു 

ത്തീട്ട് ഉരുക്കി എടുക്കാത്തതിനാല് മെഴുകില്തനെ മറഞ്ഞിരി 

ക്കുന്ന പൊനിനെപ്പോലെയാണു”. മെഴുകികനെ ഉ.രുക്കിമാററി 

യാര പൊനൊടുക്കാമെന്ന പോലെ, ജ്ഞാനത്തെ ചയ്യ, ക്രിയ, 

യോഗം ഏന്നിവയാല് മറഞ്ഞിരിക്കുന അവസ്ഥയെ മാററി ഉദ്ധ 

രിച്ഛെടുക്കേണ്ടതാണെന്നു സൃചനം 

ഭാരിദ്ംരസവാദിതന്നി, ലടിനീ൪ 

വൈദ്യന്ന, കായക്ഷതം 

വീരന്നം കുറവായപോലെ, യുലകില് 

ജ്ഞാനം നടിച്ചീടുവോ൪ 

ജ്ഞാനത്തില് സുഖമുണ്ടിടാതെ, വിഷയ-- 

ച്ചേററില് തുലച്ചിട്ടു, താ- 

നാനന്ദന്, ശിവരൂുപനെന്നു പറയും 

പാപം പൊവക്കാവതോ ? 6 

ഭാരിദ്രയത്തിലിരുന്ന കൊണ്ടു” ഒരുവന് പഞ്ചചോഹങ്ങളെയും 

പൊന്നാക്കിയെടുക്കുനാവനാണെന്ഭിമാനിച്ചാരല് പോലെയും 
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സ്വന്തം പിണിമാറാത്ത വൈദ്യന് എല്ലാ പിണികളെയും മാറവ 

മെന്ന നടിച്ചാല് പോലെയും ക്ഷയം പററിയവന് വീരനെനാഹ 

മരിച്ചാല് പോലെയും പാപകരമാണു: ജ്ഞാനത്തിന്റെ ആനന്ദം 

അനുഭവിക്കാതെ ഒരുവന് ജഞാനിയാണെന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ടു 

നടക്കുനാതും. 

മെയ്ക്കില് കണ്ട മയക്കമറവവരുമാ 

ജീജ്ഞാസുവിനമ്പിനാല് 

ചെയ്യും നല്ലപദേശമുല്യ, മിതര-- 

ന്മാക്കം കണക്കായ”വരും; 

ആനായ൯ ചെവനിദ്രതന്നില് മണിയെ-- 

ന്നോണം ശ്രവിച്ചാകിലോ., 

ചീ്രത്തികലഴുക്കുപോലെപ്പെടുമാ,- 

ദുഖേങ്ങളെല്ലാമവാ. 7 

ഏററവും വലുതു. എല്ലാ പേകും ഒന്നാണ്. അതിനാരു 

ഗുരുപദേശം എപ്പോഴും സാവ്ൃത്രിക സ്വഭാവമുള്ളതായിരിക്കും. 

ഇടയന് ഉറങ്ങാതെ ഉറങ്ങുകയും കന്നുകാലികളുടെ മണി 

യൊച്ച കോംക്കാതെ കോംക്കുകയും ചെയ്തുകൊള്ളുന്നപോചെ., 

അജ്ഞാനദശയിലിരിക്കുമ്പോഴായാലും സകളകേവലങ്ങളെ അട 

ക്കി .നിശ്ചഞ്ചലനായി ഈ ഇജഞാനോപദേശം ശ്രവിക്കുന്ന പക്ഷം 

ആഗാമിക മുഃഖം ഒഴിഞ്ഞുമാവം. 

വ്ര്രത്തില് പറ൨ന അഴുക്കുപോലെയുള്ള ടൂദഖം എന്നു 

പറഞ്ഞതിനാല് സഞ്ചിത, പ്രാരബ്ദങ്ങളും നശിക്കുമെന്നുവരുന്നു. 

ഇയ്രിയങ്ങാം ജഡമായതിനാല് തആത്മാവിനെ അറിയുന്ില്ല. 

ത്ൃത്മാവു: കേവലത്തില് ആവരണപ്പെട്ടനില്ലഛനാതീനാല് ജന്ദ്രീ 

.യങ്ങളേയും സ്ൂര്ശിക്കുന്നില്ല. ഈ അവസ്ഥയില് ഇന്ദ്രിയങ്ങം 

സ്വയം അറിയുന്നു. അറിവുകം പൂര്ണ്ണുമാണെന്നും സത്യമാ. 



101 

ണെന്നും ഭാവിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇതിനാല് മിഥ്യയായ പ്രപഞ്ച 

ബോധം തുടരും. ഈ തുടര്ച്ചയ്ക്ക” ഗുരുശൂവണത്തോടുകൂടി അവ 

തിവരുന്നതിനാല് ആഗാമിക മൂദഃഖം അവമെന്നു പറഞ്ഞു. സദ* 

ഗുരുവിന്െറ കാരുണ്യാവഃലാകനത്തിന്െറ ' വൈടവത്താല് 

സഞ്ചിത ദൂദഖം ഒഴിയും. സ്വസ്വരുപജ്ഞാനം ഉണ്ടായവന് 

പിസീടു” ദേഹമാത്രത്താല് മാത്രം ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലിരിക്കുമെനന 

ല്ലാതെ, ദേഹബോധവുമറവ് ചിത്മയ് സ്വരൂപത്തില് തന്നെ 

നീല്ലയന്നവനായിത്തീരുന്നതിനാല് അവനെ സംബന്ധിച്ചിട 
ത്തോളം യാതൊരു പ്രാരബ്ദവുമില്ലാതായി വരുകയും ചെയ്യുന്നു. 

വ്ര്രൂമേ ഇല്ലാതായി എന ഈ അവസ്ഥയില് വസ്ത്രത്തിലെ 

അഴുക്കു അവനൊരു പ്രശ്മായി അവശേഷിക്കുന്നില്ല. 

അണ്ഡം തൊട്ടെഴുമന്തമരറ ജനനം 

ക്യ്കലൊണ്ട സംഗസ്ത്ലാരമോ- 

ടുണ്ടാകും നരരും; സ്വകര്മ്മപരിപാ-- 

കത്താലനഷ്യീച്ചിടും 

കര്മ്മം, ഭക്തിഒയാടും തപപസ്സീലനിശം 

പറ്റേറി നില്ലോന്പെവം 

ധര്മ്മത്താലധികാരമാര്ന്നു വരുഭമ 

മുക്തിക്കു , നാലായ: ക്രമാല്. 8 

ജീവജാലങ്ങളുടെ ഉത്ഭവം അണ്ഡജം, സ്വേദജം, ഉത്ഭിജും 

ജരായുജം, എന്ന നാലുതരത്തിലാണ്. ഓരോ തരത്തിലും അന 

വധി ജന്മങ്ങം കഴിഞ്ഞാണു ഒടുവില് ഒരു മനുഷ്യജംമം ലഭിക്കു 

ന്നതു. മനുഷ്യജന്മത്തിലും പല യോനികളിലും പിറന്നുണ്ടാകുന 
കര്മ്മപരിപാകതയാല് കര്മ്മം, ഭക്തി, യോഗങ്ങളില് ഈടടപെ 

ട്ടവരാകുന്നു. ഇങ്ങനെ മോക്ഷത്തിനധികാരികളായിത്തീരുന്നവര് 

നാലുതരത്തിലുണ്ടു. 1) മന്ദന് 5) മന്ദതരന് 8) തീവ൮ൃന് 

4) തീയ്രതരന്, 
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മേലില് കനത്ത സുഖഭോഗമമമത്തും വെറത്തു 

മേലോടു കീഴുമരമാറി, ഹ കണ്ടതെല്ലാം 

മാലങ്ങളായ് വരുകി, ലാരുടല്?, താനുമാരോ 2 

കാലംപെവം പൊരുളിനാരൊരു മൂലമെന്നു, 

ചൊല്ലിത്തരുനാതിനു സത'ഗുരുവെത്തിരഞ്ഞു 

ചെല്ലം സുപുണ്ൃമതി; താന്, ശിവമെന്നരണ്ടും 

തോന്നാതെ ത൯ഗുരുവിലാത്മ സമപ്ധ്യണം ചെ- 

യ്കൊന്നാകുവാനു മവനിണ്ടലുദിച്ചിടുന്നു. 9 

വിരക്തന് സുഖകോഗങ്ങം ദേഹത്തിനു” ഭാരങ്ങളായിത്തോ 

ന്നുമെന്നുള്ളതിനാല് :മേലില് കനത്ത് എന്ന പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 

സുഖഭോഗങ്ങളില് വെവപ്പ്പുണ്ടാകുന്നുതു" അവ സതൃമല്ലാത്തതിനാ 

ലാണു”. അതിനാല് അവയ്ക്കു നിദാനമായ ഈ ദൃശ്യൃപ്രപഞ്ചത്തെ 

ജോോലങ്ങാം” എന്നു പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന. 

പുല്ലും ദേഹം വിയക്കും, നയനമതുറയ്യം 

മെയ്വീറയ്ക്കം, നടുങ്ങും, 

ചൊല്ലേവ്യക്തങ്ങളാകും,. മന മടീിപതവം 

ഗതഗദംകൊണ്ടുകേഴും; 

കൊല്ലം രോമാഞ്ചമേവം, പരവശതവതും 

ശിീഷുനും, പ്രാണനായ്ത്താ-- 

നുള്ളില് കുമിച്ചിടും സത"ഗുരവിനെയെതിരേ 

കണ്ടിടാന്൯ വെമ്പിടുമ്പോം. 10 

പുല്ലം ദേഹം-- ദേഹത്തോടുള്ള മമതകറഞ്ഞവന്നു”. ദേഹം കീഴ 

ടങ്ങി നില്ലുന്നു. അങ്ങനെ സ്വയം വഴങ്ങി നില്ലയന്നദേഹം 

എന്നും കുറച്ചുകാലം നിരാശയയം ഭോഗങ്ങളിലുള്ളവെവവ്പും 

കൊണ്ടു” ക്ഷീണിച്ചുവശായ ദേഹം എന്നും അത്ഥം, 
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ക്രാവിക് രാവു നോട്ടം, ഗുരുപഭദമണയും 

ചിന്ത, ന്ശ്വാസവേഗം, 

ഭാവിത താവും ജ്വരം, തന്നുടലണവശനം 

വിട്ടു, നീദ്രാവിഹീനം, 

മിണ്ടാനാവാത്ത മാനം സ്വയനിലവെളിയേ 

കാട്ടിടാ, തുള്ളമാനം, 

കൊണ്ടേവം മുര്ഛയും, പിന്മരണവുമിവകേ- 
ണ്ടു പത്തുണ്ടവസ്ഥ. 11 

വിവ: മുര്ഛ, മരണം ഈ ഒടുവിലത്തെ രണ്ടവസ്ഥകളും തീയ്യ 

തര പക്വനുണ്ടാകുന്നവയാണ്. 

തന്നില് തന്നെയിരിക്കുമിമവ്വപമൊരിടം- 

കാണാതെ നോക്കുസിഭ- 

ത്തമ്ധൂനം ഗുരു തത്സവരയപമവിടെ-- 

ക്കണ്ണ്ഠിന്നു കാണിക്കവെ, 

വെമ്പിക്രുലമതിക്രമിച്ച നദിപോൽ 

കൊണ്ടാടുമപ്പുക്വനാ- 

യമ്പോടു€ം, പുറദീക്ഷയാവമരുളി- 
ച്ചെയ്യും പരന്, ദേശികന്. 15 

അസ്ധ്ൂനം........ക്വൈ - ഗുരു തന്െറ ബ്രഷ്മസ്വരൂപത്തില് പ്രതൃ 
ക്ഷപ്പെട്ട നില്ലവെ. 

അകദിീക്ഷ _. കൃപാകടാക്ഷം, ഭാവന, യോഗം. 

പൂറദീക്ഷ -.. സ്പുര്ശം, വാക്കു്, ശാസ്ത്രം. 

അണ്ഡത്തെ ക്ഖഗമെനപോലെ പരിര-- 

ക്ഷിച്ചാ, മതന് ചിന്തയില്, 

മത്സ്യംപോലിഹ നോക്കിനിന്നു, മുടലീ൯ 
കര്മ്മങ്ങം മാററിപ്പരം, 

തനൂന് വാസനയായ മോഫമുറയും 

ബോധത്തെ വാക്കൊന്ിനാല് 

കര്മ്മാകര്മ്മമക ന്നൊരെന് ഗൃുരുവര൯ 
തെററാതെ മറററീടൂമേ 18 
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ഖഗത്തെടപ്പാലെ-പക്ഷി, മുട്ടകളെ (വിരിയാൻ) ചിറകുകംക്കടീ 

യില് ചേര്ത്തു” അടവു സൂക്ഷി ധ്ുകൊള്ളുന്നു. ശിഷ്യ൭ന്െറ 

സാക്ഷാത്ക്കാരഫലം ഗുരുവിനാല് സൂക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. 

ഗുരു, ശ്ഷ്യനെ സ്സര്ശിച്ചു" തലോടി തന്െറ ജീവനെ 

പ്പോലെ വച്ൂകൊള്ളുന്നു. 

ആമ... വെള്ളത്തില് കിടക്കുമ്പോഴും താന് കരയില് സുൂക്ഷിച്ചിരി 

ക്കു൩ മുട്ടയെത്തന്നെ . എല്പോഴും ഓര്മ്മിച്ചൂരിക്കുന്നു. 

(ശിഷ്യനെ ഗുരു എപ്പോഴും തന്െറ അരും വകയായി 

ഓര്മ്മിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ഏസര്ത്ഥം) 

മത്സ്യം മീന്, എപ്പോഴും തന്െറ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെക്ടടെത്തനെ 

വസിച്ചു" അവയെ സുൃക്ഷിച്ചുകൊള്ളുന്നു. (ഗുരു, തന്െറ 

കൃപാവലോകനങ്ങംക്കുള്ളില് ശിഷ്യനെ വച്ചുകൊള്ളുന്നു.) 

അക്കാച,ദേശങ്ങം നിഗുഡനം ചെ 

യ്യൊക്കുനാപോല്, കല്ലൊളി മറെറാരുത്ത൯ 

കാണുന്നതിന് മട്ടിലു, മന്പൃഥാ നീ 

കാണായ” വരും നല്ല ഗുരുപദേശം; 

നീരററ പാലുണ്ടിടടു മനാ മൊപ്പും, 

നീരുണ്ടു താഴുന്നൊരു ചിപ്പപിയൊപ്പം, 

മീനുണ്ണവാ൯ പാത്തൊരു കൊക്കിനെപ്പ്പോല്, 

കാഞ്ഞോരയസ്സുിര ജലഖബിന്ദുവെപ്പ്പോരു, 

മിന്നരപ്രഭയ്കം പണമെന്നതും പോല് 

മുസനേറിടും പക്വനറിഞ്ഞു കൊള്ളും. 13 

അക്കാല....... ക്കുസ്നപോല്-- ഒരുകാലത്തു” ഒരു വസ്മൂവിനെപ്പററീ 

ഒന്നം അറിയാതിരുനാത്കു് പിന്നൊരുകാലത്തു” അറഞ്ഞു 

കൊള്ള കാലനിഗുഡനം പോലെയും, ഒരു ഭേശത്തു” 

'അറിയാതിരന്നതിനെ ജനിയൊരിടത്തു"” അറിഞ്ഞുകൊ 

ള്ളുന്ന ഭേശനീഗൂഡനം പോലെയും. 
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കല്ലൊളി ....... മട്ടിലും ഒരു കല്ല" രത്തമാണെന്നൊരുത്തന് അറി 

യതോിരുന്നാലും അതില് നോട്ടമുള്ള മറെറാരാറം അറിയുന 

ര്പാല്ലെയും. 

അന്മൃഥാ.... ....ഗുരുപദദേശം.ഗുരു ഒരിക്കല് പറഞ്ഞതു” അപ്പോം 

മനസ്സീ്ലാകാതെ, സന്ദര്ഭവശാലോ മറേറാ പിന്നൊരി 

ക്കല് മനസ്സിലാകാന് ഇടവരുന്നു. ആചായ്യന് പറഞ്ഞ 

ശാസ്ത്രത്തിരനിന്നും പറഞ്ഞതിന്െറ പൊരുംം മനസ്സിലാ 

കാതെയിരിക്കവെ, അതുപോലെയുള്ള മറ്റൊരു ശാസ്ത്രത്തില് 

നീന്നും അതു” എത്തുപെടുന്നു. ഒജ ശാസ്ത്രാത്ഥം താന് 

പഠിച്ചിട്ടു മനസ്സീലാകാതെവരുന്നതു് അതേശാസ്ത്രം പഠിച്ചു 

മറെറാരാളിനോട്ട കേട്ടു മനസഡ്സിീലാക്കിക്കൊള്ളുന്നു. 

നീരറ൨........മനാമൊപ്പം . അരയന്നം വെള്ളത്തെ വേര്തിരി 

ച്ചിട്ടു പാല്മാത്രം കടിക്കുന്നപോലെ ശിഷ്യന് കമ്മം, 

ഭശശ്യാദികളെ നീക്കി ജ്ഞാനത്തെ കൈക്കൊള്ളുന്ന. 

നീരുണ്ടു........ ചിപ്പിയൊപ്പും-മുത്തൂച്ചിപ്പി നെടുകാലം കടലില് 

മുതീന്ര കിടന്നിട്ട് അതിനവേശ്യമായ ഒരു തുള്ളി ആകാശ 

ജലം കിട്ടസതോടുകൂടി കടലിന്െറ അടിത്തളിലേക്കു 

താണുപോകനാപോലെ, തന്െറ സുക്ഷാല്ല,ാരത്തിനാവശ്യ. 

മായ ഗുരുമൊഴിയെ കത്തുകാത്തിരുന്നീട്ട് എപ്പോം ഗുരു 

വില്നിന്നും അതു ലഭിക്കുന്നുവോ അതോടുക്രടി പക്വന് 

അതിനെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടു” നിതൃ ഏകാന്തതി 

യില് പ്രവേശിക്കുന്നു. 

മീരുണ്ണ ..ക്കിനെപ്പപോല്-- കൊക്കു പരുവം നോക്കിയിരുന്നു 

മീന് പിടിക്കനാതുപോലെ, നിശ്ചഞ്ചലനായി, ഭത്തശുഭ്ധ 

നായിരുന്നു” സാരമായ ഗുരുവാകൃങ്ങളെ ഏറവകൊള്ളുന്നു. 

കാഞ്ഞോ........ ന്ദുവെപ്പേോല്--ചുട്ടപഴുത്ത ഇരുന” ജലകണത്തെ 

തന്നില് ഏററിട്ടു" തിരിയെ വിടാതിരിക്കന്നപോലെ തനിക്കു 
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ലഭിച്ച ഗുരൂുപദേശത്തെ പിന്നൊരിക്കലും കൈവിട്ടുകള 

യാതിരിക്കുന്നു. 

മീന ല്........പണം._ഒരുവന് ഇുരുടത്തു” കയ്യില് നിന്നും താഴെ 
വീണ പണത്തെ (മിനല് പ്രഭയുള്ള രാത്രിയില്) മിന്നലി 

ന്െറ പ്രകാശത്തില് നോക്കിയെടുത്തു കൊള്ളുനപോലെ 

ശീഷൃന് ബുദ്ധിക്രമ്മതര്യോടുക്ൂടി, അതിശീഘ്ത്തിലുള്ള ഗുരു 
വാക്യാത്ഥങ്ങളേയും ഗ്രഹി്യുകൊള്ളുന്നു. 

മുന്നേറിടുംപക്വ൯-- സാക്ഷാല്ലാര മാഗ്ലുത്തില് ചരിക്കുന്ന പക്വ 

നായ ശിഷ്യന്. 

ഗുരുമൊഴികളില് - നിശൂഡമായിരിക്കുന്ന സാരാത്ഥത്തെ ആ 

ഭൃത്തെ നാലുവരികളില് പറഞ്ഞിരിക്കുനപപോചെ വഴിയേകണ്ടു 

കൊള്ളുന്ന പക്വന്മാരും ബാക്കിപരികളില് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന 

പ്രകാരം ഉടനെ ഗ്രഹിച്ചു പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നവരും ഉണ്ടെന്നു 

പ്രസ്താവിക്കുന്ന, 

കാന്ത൯തന്ഫതികേട്ട ഞെട്ടി ഹതിയേ- 

ററീടും കലീനാ സമം, 

ചിന്തിപ്പോയൊരു പാലുപോലെ, ചിതചാ- 

ട്ടം കാമിീനിക്കും സമം, 

കര്ത്തന് ടൂതികൊടുത്മപോലെ, വിധവാ 

വൈരാഗൃവും പോചവേ, 

ശിഷ്യന്മാർ ഗുരുവാകൃമൊന്നി, ലുടനേ, 

തത് ബോധവും കൈവീട്ടം, 16 

വിവ'--ഗുരുവാകൃശ്രവണം ലഭിച്ച ക്ഷണത്തില് തന്നെ തത്ബോ 

ധം ഒഴിയുനാതിനാല് “കാന്തന്... ....കലീനാസമം' എന്നം പാൽ 

ചിന്തിപ്പ്പോയാലും അതിന്െറ ഗ്ശൂണം ചിന്തിപ്പോകനില്ലാത്ത 

തുപോലെ ബോധം ഒഴിഞ്ഞാലും അതിന്െറ വാസന ശേഷിച്ചി 

രിക്കുമെനാതിനാല് ചീന്തി... ....പാലുപോലെ? എന്നും കുറെ 



107 

ക്കാലം ഭത്താവില് അതിമോഹിയായിൽന്ിട്ട് പിന്നീടു” ഭത്തയ, ചി 

തയില് ചാടി. മോഹത്തെത്തീക്കുന്നതുപോലെ പക്വന് തനെ 

ചിരകാല മോഹങ്ങളെ ബോധ ഒഴിവിനോടുക്ൂടി ഒഴിക്കുന്നതി 

നാരു “ചിത........സമം? എന്നും തന്െറ പുരുഷഃനാടുക്ൂടി മരി 

ക്കാതിരുന്നാലും സകല സുഖഭോഗങ്ങളെയും ഒരു വിധവ വെവത്തി' 

രിക്കുന്നപോലെ പക്പന്, താന് എന്നും തര്ന്േരതുകം എന്നും 

ഉള്ള ബോധത്തള്ളലുകളെ അടക്കിയിരിക്കനതിനാല് “വിധവാ 

വൈരാഗ്യവും പോലവെ' എന്നും മരണസമയത്തു സ്വര്ഗ്ശം 

ഇഛിച്ചു” കണ്ണന് ധനമെല്ലാം അന്തണക്കു ദാനംചെയ്തതുപോലെ 

നിതൃസുഖത്തെ ഇഛിച്ചൂ" സര്വ്വ ആശകളെയും പക്വന് ഒഴിവാ 

ക്കുന്നതിനാല് “കണ്ണുന് ടൂതികൊടുത്തപോലെ എന്നും പറഞ്ഞി 

രിക്കുന്നു, 

ഗുരുശൂവണത്താല് പക്വന്മാര് ബോധം ഒഴിവാക്കുന്നു രീതി 

കളെ ഈ പദത്തില് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 

സ്വണ്ണുത്തില് പല മാറവമുള്ളതൊ. 

ട്ടാക്കാന് പൂടം ചെയ്കര്പോല്, 

എണ്ണും കൊണ്ടൊതരുമട്ടിലേ, ഗുരു, പലേ- 

ശിഷ്ൃക്കരച്ഛെങ്കിലും, 

മാറവണ്ടാവതു പാത്തുകാണ്കിചതു മു-- 

ന്നും പിന്നുമെനേ വരൂ; 

തെററീടാതതിപക്വനാദൃമറിയും 

പിന്നീടു പിന്നള്ളവര്. 10 

താഴ്ന്ന പക്വക്കും മറവള്ളവര്ക്കൊപ്പം ശിവാഗമത്തീല് 

പറയുന നാനായുക്തികളെയും നാനാ ഉപായങ്ങളെയും ഉപദേശി 

ക്കുന്തോവം അജ്ഞാനം ഒഴിഞ്ഞു” ജ്ഞാനം ഏറിവരുനതിനാരല് 

ഗുരൂപദേശത്താല് ഏല്ലാവര്ക്കും ഉണ്ടാകുന്ന പ്രയോജനം താരത 

മ്ൃന തുല്യമാണു”, 
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കൊത്തിക്കല്ലിനു രൂപമേകുവതു പോത്, 

ലക്ഷ്യം വഭിക്കും വിധൌ, 

മന്ദന്നംഭവമറവര, മുക്തിതെളിയും, 

തേറിട്ട നീരെനാപോര;। 

ഛര്ദ്ദി ച്യുള്ളൊരു ചോവപോലെ യുലകം 

നാനു, രംഭാദൂമം 

പിന്തീയില് ചുടുമെനപോലെ, യവനെജ”- 

ജ്ഞാനത്തിനാളാക്കിടുംം 17 

വീവ :-- കല്ലില് പാവയുടെയും മറവം രൂപം ഉണ്ടാക്കുന്നതു 

പോലെ ഗുരു തന്െറ അരു0ംമൊഴികളാരു ശിഷ്യനെ അരുംംസ്വയ 

പിയാക്കിച്ചെയുന്നം ശിഷ്യനു ജീവബോധം, കലങ്ങിയ വെള്ളം 

പോലെയിമന്നതിനെ, മാറ്റിയിട്ട് അവന്െറ അരുംംസ്വയുപത്തെ 

വേര്തിരിച്ചെടുക്കുന്നതിനാല് :തേറിട്ട നീരെനപോല്” എന്ന 

പറഞ്ഞും വാഴത്തണ്ടിനെ ഛിനഭിനാമാക്കി കുറേശ്ശ വാട്ടിയും 

ഉണക്കിയും മാത്രം . ചുട്ടെരിക്കുന്നതുപോലെ ആചായ്യന് 

പല നാളടൂകറം കൊണ്ടു്, പല പല ഉപദേശങ്ങളാല് മന്ദന്െറ 

ജീവബോധത്തെ ഇല്ലായ”മ ചെയ്യനതിനാൽ “രംഭാ........മെന്ന 

പോലെ എന്നും പറഞ്ഞു.  മന്ദാധികാരിയെ ഉത്തമാധികാരി 

യാക്കാന് ഗുരു പ്രത്യകമായി ച്ചെയ്യുന ക്രടുതര പ്രയത്തങ്ങളെ 

ഇതില് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 

കാരിരുമ്പിനുരുവം കൊടുത്തപടി, 

പച്ചയാം വിറകിനെത്തഥാ 

കീറിയിട്ട ചുടുമെനംപോല് പലവി-- 

ധത്തില് മന്ദതരനോതിടും; 

ആയിടും ഭവ മവന്നു നീരജ ദ- 

ലാംബുപോ, ലുലകമോ വെറം 

മായ, കാനല് ജല, മഃത്രമെന്നമറി- 

വായ", വരുന്നു നിജബോധവും. 18 
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രൂപപ്പെടുത്താന് കല്ലിനെക്കാഠം ഇരുമ്പു മയമുള്ളതായതീ 

നാല് “കാരിരു....പടി? എന്നു” മന്ദതരനെസംബന്ധിച്തു പറഞ്ഞി 

രിക്കുന്നു. അതുപോലെയുള്ള ദേദം കാണിക്കാന് വാഴത്തണ്ടിന്െറ 

സ്ഥാനത്തു” പേച്ചവിറകിനെ? യും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. വിറക് 

പച്ചയെന്നവച്ചൂ് തള്ളിക്കളയാതെ നാം അതിനെ സ്വപ്ര 

യത്ഥംകൊണ്ടു"” കീറിയിട്ലം മറവാ എരിവ് പ്രയോജനപ്പെടുത്തി 

ച്ചെയുന്നു. ഗുരുവിന്െറ കരുണയും അതുമൂലം ക്രടുതൽ 

ശ്രമമെടുത്തും ശിഷ്യനെ രക്ഷിക്കുന്നവിധവും കാണിച്ചിരി 

ക്കുന്ന. 

പാഴ്മരത്തിലൊരു പാവചെയ്കപടി 
. ദേഹവാസനയകററീയ-- 

ത്തീവനിങ്ങറിവു നല്കിടുന്നു, കനലിട്ടു വിന് 

കരിയെരിച്ചു പോല്; 

സ്വന്തമായ് കരുതിടും ഭവം പൊതുവി- 

ശാലമണ്ഡപമതായ്വരും 

ചന്തമായസുരവൃന്ദവാഴ്വുമൊരു 

പക്വനില്ക്കനവു പോലെയാം. 9 

പക്വന്നു”,. അവന്െറ ജഡ വാസനയെ മാററി അരും 

ഭാവത്തെ പ്രദാനം ചെയ്യുന്നതിനാല് “പാഴ് മര........ പടി എന്നു 

വമിച്ചു. കല്ലിലും ഇരുമ്പിലും എന്നതി നെക്കാരം മരത്തില് 

പാവയുണ്ടാക്കാ൯ എളുപ്പമായതിനാലാണു” തീവ്രന്െറ കായ്യ 

ത്തില് ഈ ഉപമ പ്രയോഗിച്ചതു്. വൈരാഗ്യം കൊണ്ടു്" ജീവ 

ബോധം, തീയ്രന് മുവ്പിനാലെ ഏറെ നശിച്ചിരിക്കുന്ന നില 

യ്ക്ലാണു” അവശേഷിച്ചതിനെ ട്കനലി........ച്ചപോല്* നാമാവശേ 

ഷമാക്കുനതായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതു". “തനേറതുകാം' എന്നു 

ബോധം നിങ്ങിവരുനതിനാല് “സ്വന്ത ...... മായ'വരും? എന്നു 

പറഞ്ഞു. സ്വര്ഗ്ശൂജീവിതം സ്വച്ചംപോലെയെന്ന പറഞ്ഞതി 

നാല് നരമജ്ീവിതം സുഷ്ുപ്ലിക്കു സമമായിത്തോന്നുമെന്നും അത്റം, 
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വെണ്ണുയികലുരുവൊത്തു ശിഷൃനരു- 

ളിര സ്വരൂപമുളവായ് വരും, 

തിണ്ണുമാശ യറിവാകു മഗാിയതി- 

ലണ്ണിരോമ മതു പോലം; 

ടൂ3ഖമൊക്കെയുമകററിനീന ഗുരു-- 

വിന് മഹത്വമതുകണ്ടു വീ- 

മ്മീക്കരഞ്ഞഥ ചിരിച്ചിടുംക്ഷണ, മു-- 

ടമ്പിലോ പുളകമാടിടും. 0) 

തീവ്രതരനായ പക്വനു്” അരും സ്വരൂപം ക്ഷിപ്രസാഭ്ധ്യ 

മായതിനാല് ആയതിനെ “വെണ്ണുയിങ്കലുരുവൊത്തു' എന്നു പറ 

ഞ്ഞിരിക്കുന്ന. പ്രപഞ്ചദുഃഖങ്ങഥം ഒന്നടങ്കം ആനന്ദമായി 

ത്തീരുമ്പോംം ഈ ആനന്ദത്തെത്തനെയാണല്ലോ താനിതുവരെ 

മൂദഖമാക്കി വവ്ൂകൊണ്ടിരുനാതു എന്നറിഞ്ഞു” ജന്മാന്തരങ്ങളിലും 

താന് ഈ ഭോഷത്വത്തെ ആവത്തിച്ചുപോയതില് ശിഷ്യന് ദുഃഖം 

റുണ്ട് വിമ്മിക്കരയുകയാണു്. ആതൃന്തിക ദുഃഖനിവ്ൃത്തിയും 

നിതൃനേന്ദപ്രാപ്ലിയും അനുഭവിക്കുനതിനാല് ചിരിക്കുകയും 

ചെയ്യുന്നു. 

പിഞ്ചിങക്കല് പുളിതൊട്ടതോടിനെ യക- 

ററി,പ്പീന്, പഴം ചെയ്തപോല് 

നെഞ്ചില്, കര്മ്മമൊടൊത്തു, പക്വനൊഴിയും, 

ബാഫ്യാങ്കരം, മായയെ; 

കാതററായൊരുസു ചി, ബന്ധമവമാ- 
ഗംമാനവും പോയെ, 9-- 

ന്നാശാനശേ, മമേവളന്ന, വെളിവാ_ 

യീടും ശീവാനന്ദമായ". ൭1 

പുളിതൊട്ടതോടു” _. പുളിയോടു ചേനിരുന്ന തോടു”. 

വഴ... (പ്രകൃതത്തില്) പഴുത്തപൂളി, 
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കര്മ്മ........മായയെ _. മുന്ന മലങ്ങളില് ആദ്യത്തെ അഭിമാനമലം 

മായ, കര്മ്മം എനാ മറവരണ്ടിനും ബീജമായും ആന്തരമല 

മായും വത്തിക്കുന്നു. മായയും കര്മ്മവും ബാഹൃമലങ്ങളായും 

വത്തിക്കുന്ന. അതിനാല് ബാഫ്ുമായി (അഭിമാന ബീജ 

ത്തിന്മേല്) മുളച്ചുനിൽല്ല്ന്ന മായ, കര്മ്മം എനാ രണ്ടു 

മലങ്ങളും. 

ഉംമാനവും--ആന്തരവത്മിയും ബീജവുമായ അഭിമനേവുംം 

ആശാ....നന്ദമായ”--ആശാനാശംതനെ ശിവാനന്ദം എന്നത്ഥം. 

കാരണമായ അഭിമാനം ഒഴിയുന്നിടത്തു” കായ്്മമായ ആശയും 

ഒഴിയുന്നു. ഇങ്ങനെ കായ്യകാരണങ്ങളററിരിക്കുന്ന ആനന്ദം 

ഉദയമാകുന്നു. 

പേമാരിക്രുരീ തട്ടില് പെടുമൊരുവനു സ-- 

സുണ്ണുസുയ്യോദയംപോല്, 

കാമിക്കക്കാമമേവം വിധ, മപഗത നാ- 

വം തുറയ്യെത്തിയാരു പോല്, 

വാതാളക്കുന്ടില് വീണോനൊരുതര. മുയരെ-- 

ക്കേറി രക്ഷപ്പെടുമ്പോല്, 

ക്ഷ്യം വിട്ടാലതും പോലതിശയ മവനെ-- 

ക്ലൂററി യൃത്തം നടത്തും. ഉ 

വിവ: മുന്പു” അജ്ഞാനതിമിരത്താല് സത്യാസതൃങ്ങളെ തിരി 

ച്റിയാതിരുനനവനു” ഇപ്പ്പോം അരും പ്രകാശത്താല് എല്ലാം 

അറിയുമാറായിവരുനതിനാല് *സനമ്പുണ്ണു സുയ്യോദയം പോല്? 

എന്നും, ഈ അരുളറിവാല് തോന്നുന്ന ആനന്ദത്തില് താന് മുങ്ങി 

മറിയുന്നതിനാല് (ഒന്നിനാലും തൃപ്ലിീവരാതെ വദ്ധിച്ചുവരുന 

മട്ടില്) “കാമിക്കക്കാമമേവം വിധം? എന്നും, തനിക്കു ജ്ഞാനോ 

ഭയം ഏതു ജന്ത്തുകിട്ടാ൯ പോകന്നോ? എന്നു നിരാശയിലാ 

ണ്ടവനു” അതുടനെ ലബ്ദമാകനതിനാല് “അപഗത........യാല് 
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പോല്? എന്നും, മുന്പു” ജഡമായിരുന താന് ഇപ്പ്പോം അകം 

പുറമററ് ആനന്ദസ്വരൂപിയായിരിക്കുന്നതിനാല്  “പാതാള........ 

പ്പെടുമ്പോരു? എന്നും ഇര്തോടേ ജനിദുഭഖം തീരുനതിനാശ 

“കുഷ്യും........ ലതുംപോല്? എന്നും പറഞ്ഞു. 

ദേഹബോധമവമാറൊ, ടൂങ്ങിവരു-- 

മിന്ദ്രീയങ്ങം, കരണം, ഗുണം, 

പ്രാണവായുവൊഴിയുനിടത്തു പ്രണ-- 

വം നിലല്ല,, മതു കേന്ര്രമായ്- 

നീന്നിടത്തൊളിയിരുന തന്നുടയ 

ബോധമാമലകളററ പേ 

രിവ്വ സാഗരമതേക, മത്ഭുത, മ 

തും മറഞ്ഞൊ, രനട്ൂതികാണ്. 8 

വിവ:--ദേഫത്തിെറ അസ്ഥിരതയെ അറിഞ്ഞു”, ആ ദേഹ 

മാണു” താന് എന്നു ബുഭ്ധിയെ അകററിച്ചെയ്യമ്വോ0ം കര്മ്മേ 

ന്രീയ, ജ്ഞാനേന്ദ്രീയങ്ങളൊഴിയും. അതോടുക്രടി അന്തഃകര 

ണവും അതിന്െറ ധര്മങ്ങളായ മനസ്സ്, ബുഭ്ധി, ചിത്തം, അഫ 

അാരം ഇവയും ഒഴിയും. അതോടുകൂടി അന്തദകരണത്തിര കാര 

ണമായ സത്വം രജസ്സു", തമസ്സു", എന്നി ഗുണത്രയങ്ങളും ക്ഷീണി 
ച്ഛൊഴിയും. അവിടെ അവശേഷിക്കുനാ പ്രാണവായു, ക്രടെയുള്ള 

ദശവായുക്കളോടും തൊട്ട്്ൂററാര തത്ത്വങ്ങളോടും കരടി ഒഴിയും. ഈ 

നാദം ഒടുങ്ങുന്നിടത്തു” നാഭാന്തസ്ഥാനമ്ധയ പ്രണവവും ഒഴിഞ്ഞു” 

തരുമ്യമെന്നു തോന്നിയിരുന്ന ! സ്ഥാനത്തെ കേന്ദ്രമാക്കി, 

അതായതു” നിരാശാപദവിയിര, നില്ലമ്പോം ഈ ശുനൃത്തെ 

കാണുന മട്ടില് താന് ഉണ്ടു? എന്ന അവൃക്തസ്വരൂപത്തില് 

അതുവരെ എത്തുപെടാതിരുന സ്വസ്വരൂപം എത്തുപെട്ടതായീ 

വരുന. ഈ ഏത്തുവെട്ടുനിച്ചൃന സ്വസ്വരൂപത്തെപ്പുററിയുള്ള 

ബ്ബോധവും നശിക്കുന്നിടത്തു” നിത്യാനന്ദം ഉദയമാകും. ഈ 

നിത്യാനന്ദം സ്വരൂപമായി വരുവാന് ആ ആനന്ദവും ഒഴിഞ്ഞു 
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മാറി എനായിത്തീരുനാതുതനൌെ സ്വസ്വര്ൂപാശുഭ്ദൂതി. ഇതറി 

യാനുമ്ളതല്ല; അനുഭവമാകേണ്ടതാണു”. 

കന്നേസ്ഥാനത്തു"” അന്തഃകേടണധര്മ്മങ്ങളോടുക്രഭി മധ്യമ 

ശബ്ദും നന്നായറിയപ്പെടുനതിനാല് മധ്യമാക്ഷരങ്ങാം കാരണ 

മായ സൂക്ട്രപൈശതന്തിയും ഇതില് കായ്യപ്പെട്ട വൈകാരിയും 

അന്തഃകരണങ്ങംം നീങ്ങവേ നിങ്ങിപ്പോകന്നതിനാല് അന്തഃ 
കരണം നാിങ്ങുമ്പോംം സുക്ഷ്മ, കാരണശരീരങ്ങളും ഒഴിയുമെന്നു 

പറയപ്പെടുന്നു. 

പ്രാണവായു, തന്നെ അറിയാതെ, തന്നാല് അറിയപ്പെടുതു 

മാത്രമായതിനാല് ജഡം ഏന്നു പറയപ്പെടുന്നു. അറിവാണതാന് 

എന്നു തനെ അറിയിച്ചതു തിരുവരും (ഗുരുവരം പ്രകാശം) 
ആണെന്നും സ്വസ്വയൂപവും ഈ ഗുരുസ്വരൂപവും ഒന്നായിടത്തു 

ണ്ടാകാവുന യാതൊരു പുതുമയും ക്രടാതെ സ്വയം തന്െറ 
ആദിയായിരിക്കുന്നതുതനനെ  അനുഭ്ൂതിയെന്നും പറയപ്പെടുന്നു. 

ജ്ഞാനത്തെയും ജേഞയമതിനൊയും ജ്ഞാ-- 

താവിനൊയും കണ്ടവനന്ത്യമെന്തേ ? 
വാനം ഭയ$നോടുമടുക്കമുയ്കു0ം 

സ്ഥാനത്തുമുള്ളോരറിവെങ്ങുമുണ്ടാം. 4 

വിവ: താന് മുമ്പു് ഇന്ദ്രിയഭബാധത്തോടെ ഉരുന്നപ്പ്ോറം 

എല്ലാ അറിവും അതിന്മയമായും ഇപ്പ്ോം അരും ബോധനായ 
തിനാരു എല്ലാം  അരുംമയമായും ഇരിക്കുന്നതിനാല് ജന്ദ്രീയ 

മെത്ത ? അരും എന്തു” എനും അറിയാന് പാടില്ലാത്തവനായി 

രിക്കുന്നു. കാരണം താന്, തനെൌ, ഇന്ദ്രിയങ്ങളാലും അരുളാലും 

അറിയാന് ശ്രമിച്ചതാണു?. എല്ലാത്തിനെയും അറിഞ്ഞും ഒനി 
നെയും തൊടാതെ നിന അറിവു താന് തനനെ ഏന്നു” താന് 

സ്വയം (ഇ്രരീയങ്ങളുടേയോ; അരുളിന്േറയോ സഹായം ക്രടാതെ) 

നോക്കുമ്പോം അതായതു” തന്െറ സ്വതന്ത്ര അറിവുകൊണ്ടു 

നോക്കുമ്പോംം എത്തുപെടുനാതാണ്. 
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ആകാശത്തിലുള്ള ആകാശമംതനൊയാണു” മുറിക്കുള്ളില് 
ഉള്ളതും. എന്നതുപോലെ ഏതറിവിന്്റേ ആധാര, അധിഷ്ടാന 

ങ്ങളും ഒരു അറിവുതന്നെ, ദരഷ്ടാവും അതുതന്നെ. 

മുന്നം ആമ താ,ന൯ടലെന്നിരനി,തറിവിന് 
താഭാത്മ്യഖന്ധത്തിനാല്, 

ജ്ഞാനം പിന്വടിവായവസ, ചെറതും, 

മറെറാന്നമേ തോന്നിടാു 

കണ്ണും, കാഴ്ചയഴിച്ചൂദിച്ച രവിപോല് 

ജ്ഞാനാക്കനും മാച്ഛിടും 

തന്നെ, ത്തന്നറിവേതുമൊത്തു, പഠയാ- 

നതൃത്ഭുതം, കേംംക്ക നീ, ളു 

മുന്നം........ തറിവില്- മുമ്പു", താന്, ദേഹമാണെന്നു വച്ചുകൊണ്ടി 

രുനനപോലെ ഇപ്പ്പോം താന് അറിവാണെന്നും ആയിത്തീ 

നിരിക്കുന്നു. 

താഭാത്മൃബന്ധത്തിനാല്--- സാദ്ൃശൃദ്രമത്താല്. (ഒന്നുമല്ലാത്ത 

ആത്മാവു” ഏതിനോടും തുല്ൃമാകാമല്ലോ) 

ജ്ഞാനം---ജേഞയങ്ങളെ അറിയുന്നതു", 

ജ്ഞാനവടിവു---ജ“ഞാനു, ജ"ഞാതൃ, ജേഞയങ്ങം ഏകമായീ 

നില്ല്നതു്”. (അറിയാന് മറെറാന്നില്ലാതായി) 

കണ്ണും -കണ്ണീനകത്തു'”. 

ജ്ഞാനാ........ മൊത്തു--കണ്ണിനകത്തുഭിച്ച സൂയ്യന് കണ്ണിന്െറ 

കാഴ്ചകളേയും കണ്ണിന്െറ സ്വശക്തിയേയും അഴിക്കുന്ന 

പോലെ ജ്ഞാനം, ജ് ഞാതൃ, ജ“ഞേയങ്ങളെ അഴിക്കുന്നു. 

അറിവേ സ്ലം എന്നായിത്തിരുന്നു. 
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ബോധത്തിനമൊഴിഞ്ഞിരിക്കി ലിതരം 

ബന്ധങ്ങളെത്തുണ്ടെടോ ? 

സാധിച്ചെങക്കിലതീത, മിന്നില, യവ- 

നൊൌങ്ങുണ്ടൊളിക്കാനിദം 2; 

വേദിക്രു, പുലിപാത്തവന്െറ കഥ, ക-- 
ണ്ടേടത്തു, ഞെട്ടാതെ, നിര്... 

ബബോധന്, സത്ഗുരു വീക്ഷണത്തിലരുളായ',-- 

ത്തീരും സ്വരൂപം ശിവം ! 6 

ദേഹമാണു ബന്ധത്തിനു കാരണം. . ഏതു ബന്ധത്തിനും 

മൂലകാരണം വാസനാസിദ്ധമായ ദേഹബോധം. ഈ ദേഹബോ 

ധമേ നിശ്ശേഷം ഒഴിഞ്ഞുനില്ലനന ആത്മസ്വരൂപിക്ക് മുമ്പുണ്ടാ 

യിരുന്നു എന്നു തോന്നിയ ബന്ധം ഒന്നും ഇപ്പ്പോഴില്ലെന്നുമാത്രമല്ല; 

മേരുബന്ധം ഏര്പ്പെടാനും നിവൃത്തിയില്ല. 

പെട്ടെന്നു പുലിയെ കണ്ടവന്” പേടിക്കാന് ആവശ്യമായ 

ബേദധംക്രടി. ഇല്ലാതെയായിപ്പേടകുനാതിനാല് ട്കന്ടേടത്തു 

ഞെട്ടാതെ നിരബോധന്? എന്നു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 

ഇവിടെ, ഗുരു ശിഷ്യനെ, കണ്ണുകൊണ്ടെല്ല നോക്കുനാതു". 

അരും കൊണ്ടാണു്. അതിനാലാണു “സത'ഗുരു........ സ്വരൂപം 

എന്നു പറഞ്ഞതു”. പുലിയെ കണ്ടവന് ഭയപ്പെടുന്നാതു? അതിന്റെ 

സ്ഥൃലാകാരത്തെയല്ലല്ലോ. അതിന്െറ ്രയ്യസ്വരൂപമാണ* 
ഇവനെ നിര്ജീവനാക്കിത്തിര്ക്കനാതു". 

മീഥ്യാസത്യമൊടിന്ര്രിയങ്ങം പറയും 

തത്ത്വങ്ങളെല്ലാമൊഴി-- 

ച്ഛെത്തി,ത്താന് ശിവനെനറിഞ്ഞ പീശകും 
കണ്കണ്ടെറിഞ്ഞോനുമായ്, 

നിതൃത്വത്തിലുയനാ വെട്ടവെളിമേല് 

വാഴാതെ വാഴുന്നിട-- 

ത്തെത്തും സാഖ്യമുരയ്യ്യതെങ്ങനെ?; വിയ- 
ത്തേവസിതോ നാഴിയില് ? ള് 
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മീഥ്യാ............ച്ചെത്തി__ തന്െറ സതൃസ്വരൂപത്തെ അറിയാതെ 

സത്ൃത്തെ മച്ചു നില്ലയകയുള്ള എനാ ജന്ദിയങ്ങളെ ആശു 

യിക്കാതെ, ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ സ്തൃഷ്ട്രീയായ തത്ത്വങ്ങളെ 

ഒഴിച്ചുള്ള പരിപൂർ നിര്ഷ്ട്കാരാവസ്ഥയില് ആത്മ 

സ്വരൂപം എത്തുപെട്ടതായ; വരുന്നു. 

ശിവനെനാറിഞ്ഞ പിശക് --ഈ ഏത്തുപെട്ട ആത്മസ്വരൂപം 

ഒരു പുതിയ വസ്തുവല്ല. ഇന്ദ്രിയങ്ങളും അവയുടെ സത്തതി 

കളായി തത്ത്വങ്ങളും പ്രപഞ്ചവും എല്ലാം ഈ എത്തു 

വെട്ട ശിവസ്വരൂപത്തില് തനൊയാണ്ട” ഉണ്ടായതായും 

ഇല്ലാതെ ആയതായും കാണപ്പെട്ടതു" എനുറിയുമ്പോംം ഈ 

ഒഴിഞ്ഞ വസ്തുക്കളെ സംബന്ധിച്ചു്, അഥവാ, പുതുമതോന്നി 

യാലും തന്െറ നിതയ, സത്യമായ ശിവസ്വരൂപത്തെ സംബ 

സന്ധിച്ചു” ഒരു പുതുമയും തോന്നാന് കാരണമില്ലാ. ഇന്ദ്രീയ 

ജ്ഞാനങ്ങാം താലോലിച്ചു വച്ചുകൊണ്ടിരുനാ (പഴയ) താന് 

വന്ധ്യാപുത്രനെപ്പോലെ മാഞ്ഞു. ഇപ്പം ഉള്ളതു" ശിവം 

മാരും. ഈ ശീവസ്വരുപത്തിരു അതു മാത്രമേയുമ്ളൂ. അതെ 

ത്തിനെ അറിയാന്. അറിയാന് ഒരു വനസ്തൂവുണ്ടേ? 

ഇല്ല. “ഞാന് ശിവമാകന്നു' എന്ന പറയാന് ഒരു 'ഞാന്? 

ഇളൂല്ലോ. ഇങ്ങനെയുള്ളടത്തു” “ഞാ൯ എന്നു പറയണമെ 

കില് ശിവം പറയണം. ശിവം ആരോടു പറയാന്, ഇനി 

(സ്വയം) അറിയുക എനതിനാണെങ്കിലും, തനെ താന് 

അറിയാതെ ഇരുനാ ഒരവസ്ഥ തനിക്കു ഒരിക്കലും സംഭവി 

ച്ഛിട്ടില്ല എന്നു സത്യത്തെ ഉണരുന്നതാണു ഡാക്ഷാത്ക്കാരം, 

എന്നതാണതിനു സമാധാനം. തനനെ അറിയാന്, താന്, 

തന്നെ നോക്കിയയിടത്തു മായയുത്ഭവിച്ചു. ഇതാണു സത്ൃ 

മെങ്കില്, തനനെ താന് അറിയുനതു എക്കാലത്തും അക്ഷന്ത 

വൃമായ അപരാധവുമാണല്ലേദ. ഈ അപരാധത്തെയാണ് 

“പിശക്? എന്ന പറഞ്ഞതു”. 
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അജ്ഞാനം എന്നൊരു ജ്ഞാനം സത്യത്തില് ഇല്ല. ഉണ്ടെ 

കില് തനൊ അതു" ജ്ഞാനത്തെ വിട്ടുനില്ലയന്നതുമല്ല. വാഭത്തിനു 

വേണ്ടി ഉട്ടൈന്ന സമ്മതിക്കാം അജ്ഞാനം ജ:ഞാനത്തിന്െറ 

കുണ്ടുപലകയാണു”. സ്യായമായിട്ട പറയുകയാണെങ്കില് ജാഞാന 

സൂയ്യന്റെ കിരണങ്ങളത്രെ അജ്ഞാനം. (അജ്ഞാനം എന വാക്കു" 

സര്വദാ ബഹുവചനമാണു) സുഷുപ്തിയില് നാമൊന്നുമറിയുന്നീ 

ലാത്തതിനാല് അത്ത് അജ്ഞാനാവസ്ഥയും ജാഗരത്തില് 

എല്ലാമറിയുനതിനാല് അതു” ജ“ഞാനാവസ്ഥയുമാണു*. സുഷ. 

പിക്കു മുവും പിമ്പും ജാഗരമുണ്ടു. ഇതു” സുഷുഫ്ലികാലത്തു” 

ഇല്ലാതിരുനിരിക്കയില്ല. നമുക്കെത്തുപെടുന്നില്ലെന്നേയുള്ളല്ലോ. 

ഏത്തുപെട്ടില്ലെന്ന കാരണത്താല് ഇമള്ലെന്നു പറയാന് വയ്യ. 

സുഷുപ്തിയില് ജാഗരത്തെ മാത്രമല്ലല്ലോ അറിയാതിരുനാതു”, സുഷു 

പ്ലിര്യയും അറിയാതിരിക്കതന്നെ ചെയ്തു. ഈ സുഷപ്ലികാല 

ത്തീനെ ആരും ഭയപ്പെടുന്നില്ല. ഉറങ്ങാന് പോകനവന് മരണ 

വെപ്പാളം കാണിക്കുന്നില്ല. എപ്പ്പോം വേണമെങ്കിലും ഉണരാ 

മല്ലോ എന്നു” ആരും ധൈയ്യപ്പെടേണ്ട ആവശ്യവുമില്ല. 

എന്നാല് ഈ ധൈര്യമില്ലാ എങ്കില് ആരെങ്കിലും ഉറങ്ങാന് 

പോകുമോ ? ഈ ധൈധയ്യും എപ്പോഴും സ്വതേ ഉള്ളതാണു". ഉണ്ടാ 

ക്കേണ്ടതല്ലാ. അഥവാ ഒഞരെങ്കിലും ഉറങ്ങാന് ധൈയ്യുംകാണീച്ചു 

എന്നുണ്ടൈകകില് അതയാളുടെ ചിത്തഭൂമം മാത്രമെന്നല്ലാതെ 

ലോകത്താരെങ്കിലും ബുഭ്ധിക്രമ്മതയാണെന്നു' കണക്കാക്ഷകമോറ? 

മറെറതഞ്തെല്ലാം ചിത്തഭ്രമം ഈ ലോകത്തു” സംഭ വിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും 

ഈ (ഉറങ്ങാന് ധൈര്യപ്പെടുക എനാ) ചിത്തഭൂമം നാളതുവമളെ 

മനുഷ്യരാശിയുടെ ചരിത്രത്തില് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളതായില്ല. ഇവിടെ 

മനുഷ്യനു് രണ്ടു സമാധാനമാണുള്ളതു”. ഒന്ന്; ഉറങ്ങുനവല് ഉണ 

രും എനതു”. (മരിക്കാനും ഉണരാതെകഴിയുകയില്ല) രണ്ടു”, എന്നെ 

ന്നോക്കുമായി ഉറങ്ങിപ്പോകാതെയിരിക്കാ൯ എത്തു” മുന്കരുതല് 

നടപ്പടിയെടുക്കാനൊക്കും, യാതൊരു കരുതലും പ്രദയാജനപ്പെ 
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ടുമെന്നുള്ളതായി ഇല്ല. പ്രയോജനപ്പെടുന്ന കരുതലീനൊക്കുകയി 

ല്ലെങ്കില് പ്രയോജനപ്പെടാത്തതെന്തിനു് ? കരുതലേ ഇല്ല. ധൈ 

യ്യപ്പെടുന്നില്ല. ഉറങ്ങാൽ ധൈര്ൃപ്പെടുന്നവന്* ഉറക്കും വരുക 

യില്ലാ. മോക്ഷത്തിനാഗ്രഹിച്ചവനു” മോക്ഷവും ഉണ്ടാകുന്നില്ല. 

അതുപോലെ “ഞാന് ശിവം ആകുന്നു' എനാറിയുനനവന് ശിവഭത്ത 

അറിയുന്നവനല്ല. അതിനാല് “ഞാന് ശിവം? എന്നറിയുകയല്ലദ 

വേണ്ടതു", പ്രതുത, ഞാന് ശിീവമാണെമനറിഞ്ഞതിനാലുള്ള അപ 

കടത്തെയാണു” അറിയേണ്ടതു”. അതായതു" അറിയേണ്ടതു” ശരി 

യെയല്ലാ, തെററിനെയാണു്. തെററിനെ അറിയയസവന് ശരി 

യൃള്ളവനായിരിക്കും. ശരിയെ അറിയാന് ശ്രമിക്കുനനവന് അതി 

ല്ലാത്തവനായിപ്പപോകും. ഈ “ശരി?യ,ടെ പുര്ണ്ണുത്വത്തിന് 

തെററിനെ 'അറിയൃകയാണു വേണ്ടതു". “അഹം ബ്രഫഹമോസ്ടി? 

എനാ യജുര് വേദമഹാവാകൃം നിവത്തിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന. അപ 

രോക്ഷാനുട്ടുതി ഫലമായ്യ,ം വരുന്നു. 

“നേരല്ലാത്തതറിഞ്ഞു നീന്നൊരറിവേ 

ജ്ഞാനം, സ്വരൂപം, സുഖം" എന്നു” 

ഇതേ ഗ്രന്ഥത്തില് അന്യത്ര പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതും ഈ “പിശകിീനെ 

ചുണ്ടിക്കാണാനാണുട്. ഈ “പിശക്? ഇല്ലാത്ത തന്െറ അരു 

ടൂതിയെ തത്ത്വരായരും പാടിയിട്ടുണ്ട്. 

മമോലം തനക്കില്ലാ മുലമെന്നീ൪ 

മഴുതുമായ്ത്താനേ മുളൈത്താനെനസീ൪ 

കാലങ്ംണ്മു൯വം കടന്താനെന്ീ൪ 
൭ ജ കണ്ണക്കും കണ്ണായ കഴന്റാനെന്നീ൪ 

വെട്ടവെളി- വെട്ടവെളിതനെ., ശ്രൂന്യമല്ല. കാരണം ശൂന്യം 

തമോരൂപമാണു”. ശുന്ൃത്തെ പ്രകാശിപ്പിച്ചു നില്ലുന്നു 

അറിവു”. ഇവിടെ ശ്രുമ്പം അസ്ഥിരപ്പെട്ട പോകുന്നതീ 

നാല് ഇത്ത് ശുന്യാതിീതമാണു"ം 
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വാഴാതെവാഴചക _. മുന്പറഞ്ഞ വെട്ടവെളിയില്' (ശ്ുന്യാതീത 

ത്തില് അതായി വാഴാതെ അതീനതിതമായി, സപ്പാതിത 

മായി വെറ അതീതം എന്നമാത്രമായിരിക്കുക. 

ഉരയ്കയ........നാഴിയില്-- ആകാശത്തെ നാഴികൊണ്ടളക്കാന് ഒക്കുക 

യില്ല എനപോലെ (സരഖ്യം) വാചാമഗോ ചരമാണു', 

സര്പ്വാതീതശീവത്തെയുന്നി “അത്തു' “നീ? 

യെന്നോതുവോരാഗമം, 

ശവ്വം തന്നറിവേ, വിശുദ്ധം “അതു? “ഞാ-- 

നാ? ണെന്ന വേദങ്ങളും 

രണ്ടും വുണ്ണുശിവത്തെ വിട്ടുപിരിയാ- 

താകുംനിനക്കൊത്തുപോം; 

തിണ്ടാടുംവിധി, വിഷ്ക്ണൂദദവര് അതു? /നീ”-- 

ഞാന് എന്നു ഭേദങ്ങളാല്. ഉ8 

ആഗമം--- അതു", നീ എന്നവഴി. 

വേദം _. അതു", ഞാന് എന്നവഴി. 

ശര്വ്വം-- ശിവം. 

അനാദികാലം മുതലേ ജനിമൃൂതി മുഃഖസാഗരത്തില് കുടു 

അ്ങിവലയുന്നവനു് ശിവകടാക്ഷത്താലും ഗുരുകൃപയാലും ശ്രുതി 

വാകൃസ്വാനഭവാനുസരണം നിരതിശയാനന്ദ സാഗരത്തില് 

മുങ്ങി, സവ്വോദയമായും, ഉദയാസ്തമനരഹിതമായും സതൃപ്പകാശ 

മായും അസംഭാവന, വിപരിതഭാവനകളെന്യേ നിത്ൃയനിരതി 

സുഖമായ” പ്രകാശിക്കുന്ന സിഭ്ധാന്തപക്ഷത്തെ സ്ഥാപിക്കുന്നു. 

വേദാഗമങ്ങളിര അഞ്മു സമാധിമാശ്ണുങ്ങളായി ഘോഷിക്ക 

പ്പെടിട്ടള്ള പഞ്ചപദമഹാവാകൃയഹമത്രേ ഈ (രാജം) സീഭ്ധാന്ത 

പക്ഷം. ഇതില്, വേദാഗമ മാര്ഗ്ഗങ്ങളെ അംഗീകരിക്കുന്ന 

പഞ്ചപദമഹാവാക്യാതീതം എന്നൊരു വാക്യവുമുണ്ടു. അതിരു... 
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ത്വം ---പദവാചാത്ലൃമായ സ്ഥൃല, സുക്ഷ്മുകാരണ,. ശരീര 

ത്രയ അഭിമാനത്തെവിട്ടു് ലക്ഷ്ൃത്ഥമായ ജീവസാക്ഷി (ക്രട 

സ്ഥ൯) ഞാനായിരുന്നും. 

രതത__.പദവാച്യാത്ഥമായ, വിരാട”, ഫഹിരണൃഗര്ഭന്, 

മായ എന ശരീരത്രയ അഭിമാനത്തെ വിട്ടു" ലക്ഷ്യാത്ഥമായ 

ബ്രഹ്മം ഞാനായിരുന്നും. 

അസി ---പദവാച്യാത്ഥമായ, സത്തു”, ചിത്തു", ആനന്ദം 

എന ശരീരത്രയയ അഭിമാനത്തെ വീട്ട് ലക്ഷ്യാത്ഥമായ 

സവ്൮ സാക്ഷീ ഞാനായിരുന്നും. 

അതി--പദ വാച്യാത്ഥമായ, ശുദ്ധം, തൂന്ന്യം, സ്വഭാവം 

എന്ന ശരീരത്രയ അഭിമാനത്തെ വിട്ടു് ലക്ഷ്യാര്ത്ഥമായ 

അതീതം ഞാനായിരുന്നും. 

നീജ.-_പദ വാച്യാത്ഥമായ, യഥാത്ഥം രഹസും, അവതി, 

എനു ശരീരത്രയ അഭിമാനത്തെവിട്ടു് ലക്ഷ്യാത്ഥമായ മാനം 

ഞാനായിരുന്നും. 

വാക്യാതീതം--പഞ്ചപദ മഹാവാകൃങ്ങളേയും അവ 

യുടെ അന്തിമ ലകഷല്യാത്ഥമായ മൌനത്തേയുമറിഞ്ഞു്" അവ 

നീങ്ങിയ മാനാതിരത്തില് താന് ജ്ഞാനസ്വയപിയായി 

രിക്കുന്നു. 

അതു സര്വ്വത്തിനും വിലക്ഷണമായിരുന്നാലും, 

ജീവസ്ഥൃലശരീരദര്ശനം എന ഭൂതകായ്യ സമാധി മുതൽ 

മാനദഭര്ശനത്തില് മൌനസമാധിവരെ ഇരുപത്തിയഞ്ചു 

വിധ സമാധികളില്ക്ൂടി ലോകവ്യവഹാരങ്ങളില് പെട്ടാ 

യാലും ഒന്നുതന്നെ വൃത്യാസമില്ല. 

എപ്പ്പോഴൊക്കെ വിചാരിച്ചാലും ഈ (മരനാതീത-- ശിവ) 

വസ്തൂവല്ലാതെ മററ വസ്തുക്കളൊന്നും തോന്നാതെ, ഒരിക്കലും ശിവ 
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ത്തെ വിട്ടുപിരിയാത്ത വസ്തരവെന്ന നിലയില് ഇതു സ്വീകായ്യവും 

വിലക്ഷണമാണു”. എന്നതിനാല് ആഗമങ്ങം ., അംഗികരിക്കുന 

വയുമാണു”. 

തീണ്ടാടും..... ഭേഭങ്ങളാല് - സകല വേദാഗമങ്ങളുടെയും ലക്ഷ്യാത്ഥ 

മായും അവയ്ക്കു വിലക്ഷണമായും ഉള്ള ശിവം (സുഖം) ഞാന് 

എനിരിക്കാതെ “അതു, നീ? അല്ലാ “ഞാന്? എന്നും മറവം 

ഉള്ള ഭേദഭാവനകം ഈശ്വരന്മാരെ സൃഷ്ടരിക്കാനഃവുമെന്ന 

ല്ലാതെ ഒരു മുമുക്ഷയവിനു” മോക്ഷസാധനങ്ങളായി ഭവിക്കു 

ന്നില്ല എന്നു സാരംം 



അധികാരം മുന്നു” 

യോഗ നിവൃത്തി. 

ഈ അധികാരത്തില് യോഗാജ്യാസങ്ങളുടെ ഉള്ളൂകള്ളീക 

ളേയും അത്ഥശുന്ൃതയേയും വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. 

കര്മ്മം, ഭക്തികളല്ലമെന്നു കരുതി-- 

ച്ചാകാതിരുനീടുവാ൯ 

യോഗംതേടിയ കേടപാരമേമതു മാ- 

വന്പീല്ലം മാററീടിലും. 

തോന്നിക്കണ്ടവ കള്ളമെന്തതറിവാ- 

യും തോനിടാതുള്ളിനു- 

കളൂന്നീക്കൊണ്ടതു പീന്നെയെങ്ങനെ യൊഴി... 

ച്ചീടുന്നതിന്നൊത്തിടും. 1 

ഉടലിരിക്കവെ ഉടല് (ബോധം) ഒഴിഞ്ഞിരിക്കുനതാണു് 

മുക്തനില. സവ്വദുഃഖത്തിനും കാരണം ശരീരമാണ്. ഈ 

മുക്തിയുടെ പ്രാപ്ലീക്കു" ദേഹം നശിക്കാതിരിക്കാന് മാഷ്ണമന്വേഷി 

ക്കുന  യോഗാഭ്യാസികംംക്കുണ്ടാവുന്നതു” തീരാനഷ്ടമാണെന്നു 

പറയുന്നു. മഹാമഫര്ഷിമാര് അനുഷ്ഠിക്കുന്ന തപശ്ചയ്യ്യകാം 

പോലും, അനുഷ്ടിക്കുന്നവരുടെ നഷ്ടത്തിനിടയാക്കുനതായികണ 

ക്കാക്കപ്പെടുന്നു. ഒരു നഭിയുടെ പ്രവാഹത്തിനു പ്രതിലോമമായി 

നീത്തുന ഒരുവനേല്ലെടന്ന ആയാസംമുലം സാഭവിക്കുന്ന നഷ്ട 
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ത്തിനു തുല്യമായ ഒരു നഷ്ടമാണ്" ഒരു തപേസന് അവന്െറ 

തപസ്സീനാല് ഏര്പ്പെടുനാതു”് എന്ന് ഈ ഗ്രന്ഥത്തില്തനനെ 

അമ്പൃത്ര പ്രസ്ലാവിച്ചിട്ടുണ്ടു്. 

ഈ കമ്മയോഗികം, ആറാധാരങ്ങളില് ഓരോ ആധാര 

ത്തിലും ഓരോ മുൂത്തിയെ ധ്യാനിച്ചിട്ട് പിന്നീടു് വേറൊരു 

മൂത്തിയെ ധ്യാനിക്കുമ്പോഴം ആഭൃത്തെ മൂത്തിമാര് മിഥ്യാവസ്തൂക്ക 

കായി മാറിപ്പോകുന്നതു അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞാലും പുത്തനായി 

ധ്യാനോിക്കുനന മൂത്തിയെ സത്ചൃവസ്മുവാക്കിക്കൊള്ളുനന (മൂഡു 

ബോധം മാററാ൯ കഴിയുമെന്നുള്ളതല്ല. 

തോന്തിടാ........ നൊത്തിടും.._ധ്യാനവസ്ത്ുക്കാം സത്യമാണെങ്കില് 

വിഷയപ്പെടും. പക്ഷെ വിഷയപ്പെടാത്തവയെ വിഷയ 

പ്പെട്ട എന്നും, കണ്ടു എന്നും, തന്റെ ഭാവനകൊണ്ടു” തീര്ച്ച 

പ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാല് അതിനെ മററാക്കെങ്കിലും മാററാ 

നൊക്കുകയിളളല്ലോ. 

കര്മ്മത്താലണിമാദി സിഭ്ധികളു, മാ-- 

റാധാരമുത്തിത്വവും 

നീര്മ്മിധും പൂുനരൊന്നുമാറി യിനിയൊ- 

'ന്നായ്വന്ന- മുദഖത്തൊടേ, 

കീഴ”മേലെന്നു തിരിച്ചു വച്ച വഴിയേ 

നമ്മെപ്പുടച്ചോരെ, യീ 

നാമുണ്ടാക്കി യഴിച്ചിടുന പിഴയാല് 

പാപം പടത്തും ചിരം. ളൂ 

സിദ്ധീയാല് ഉണ്ടാകുന ഒരു മുത്തി ഉണ്ടാകുമ്പോംം സത്തോ 

ഷവും, അതു” മാഞ്ഞപോകമ്പോംം ദുഖവും ഉണ്ടാകുന്നു. നമ്മുടെ 

സൃഷ്ടി, സ്ഥിതി, സംഹാരങ്ങറംക്കു ഹേതുവായി നാം സഭാല്ല്രീക്കുന്ന 

ദൈവങ്ങളുടെ സൃഷ്ടി, സ്ഥിതി, സംഹാരം നാം ചെയ്തുവരുന്ന 

തിനാല് “പാപം” ഏന്ന പറഞ്ഞു. 
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വായുവിന്നെയറിവാലടക്കി, മന, 

മാററിടാ തതിനുവേണ്ടി നാം 

പോയ വായുവിനെ രേചകാദികളില് 

വച്ചടല്പൂ തറിയെനാപോത, 

നിഷ്ഠകൊംവതു വിഷാ ഭജിച്ചൊരു ക 

രുട്ടുപൊട്ടനൊരു കാട്ടുക്ര- 

പത്തില് വിണതിനുമേറെയാണ റിവ- 

ടങ്ങിടാ തസുവടഞങ്ങുമോ 8 

രേചകാദികളില് _രേചകം, വൃരകം, കുംഭകം എന്നീ പ്രാണാ 

യാമങ്ങളാല്. 

ജഡമായ വായ്യവിനെ ഉള്ളടക്കുന്നതിനാല് “വിഷം ഭജിച്ച് 

എന്നും ജ"ഞാനമില്ലാത്തതിനാല് “കുരുട്ടു! എന്നും ജഞാനശാസ്ത്ര 
ങ്ങളെപവ്പുറഠറി വിവരമില്ലാത്തതിനാരു പൊട്ടന് എന്നും അരും 

പ്രകാശമില്ലാത്തതിനാല് “കാട്ടക്രപത്തില് വീണതു"? എന്നും 

പറഞ്ഞു. “കുരുട്ടുപൊട്ടന്? എന്തു” അഭ്യാസികളേയ,ം “വിഷം 

ഉജിച്ചു”, കാട്ടുക്രപത്തില് വീണതു” എന്നതു” രവരുടെ അഭ്യാസ 

ങ്ങളേയ്യം വിശേഷിപ്പ്പിക്കുന്നു. അറിവിനെക്കൊണ്ടെല്ലാതെ വായ 

വിനെ അടക്കാന് സാഭ്ധയമല്ലെന്നും പറയന്നു, 

യോഗകത്തെച്ചൌൊന്ന ശാസ്ത്രാവലിയുരവിടലോ-- 

ടാസനം, കണ്മിഴിപ്പം, 

യോഗം മൂടും തപ്പസ്സിന് “പകിടകളി”, വെവം 

പിച്ചിലാടും ജഗത്തില്; 

ഭാഗിച്ചോ,ര്മ്മിച്ചൂ, വിട്ട,റെറാരു, മലടറിവായ്, 

സ്ഥാവരം വാനിനൊല്പാ... 

യാഗാരം നീങ്ങി, നിശ്ചഞ്ചല നിറവൊട തൂവാ 

തേകയോഗത്തില് നില്ക്രു ! 4. 
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ഭാഗി........ടറിവായ" ... ഏകമായി നില്ല്ന ജ“ഞാനത്തെ മുന് 

കാല ശീലാന൯സരണം മറന്നും ഓര്മ്മിച്ചും വിഭജി വയവ 

എന്നില്ലാതെ, ഒരേ നീലയില് നില്ല്യന്ന ശുഭ്മ അറിവായ്. 

വാനിനൊ....... നീങ്ങി-ഇന്ഡ്യാ, യൂറോപ്പു", അമേരക്കാ, 

ചൈന എന്നിങ്ങനെ സ്ഥലഭേദങ്ങളൊന്നും ക്രടാതെ. 

ഏകയോഗം “ഒന്നിനോടും ചേരാതെ താന്തന്നെരയല്ലറിമായ 

അഖണ്ഡയോഗം,. 

സത്യവും സനാതനവുമായ ഈ ജ“ഞാനയോഗം അഭ്യാസ 

ങ്ങളാല് ഉണ്ടാകേണ്ടതല്ല. പൂര്വ്ൃവപുണ്ൃപരിപാകത്താലും സത്സം 

ഗമത്താലും ഗുരുകൃപയാലും കൈവരുന്ന വിജ്ഞാനത്താല് മാത്രം 

സാഭ്ധ്യമാകുന്നതാണു”. 

തന്നതെത്തന്നരളാലറിഞ്ഞ നിലപോയ്-- 

ത്തത്ത്വങ്ങാം മുട്ടാക്കുപോല് 

തർന്മതമുടി മറഞ്ഞ യോഗി മഠയ- 

പ്പ്രീത്തെനുതും കുററമോ ? 

കമ്പത്തിങ്കലടങ്ങിടാത്ത കരിയെ 

ക്കെട്ടാ,നവന് കജ്ലീനെ- 

ച്പെത്തും നാരിനു, ഹാ! കനിഞ്ഞുപിടിക്ര- 

ടന്നന്ധനായ* വിണ്ണീനെ. ട 

തത്ത്വ........യോഗീ-__മനസ്സ്റിനാല് വായയവിനെ ഗ്രഹിച്ചു” ആത്ത 

രമായ” ഭദ്രം ചെയ്ത” അതിനകത്തു" തന്െറ സതൃസ്വരൂ 

പത്തെ മറച്ചു വച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുനന യോഗിം 
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നേയ്ക്കില് തനീഴല് പോലെ, വിണ്ണില് നീഴലി- 

ന്നാകാരവും കണ്ടപോല് 

പൊയ്യദമിന്്രിയ ഖോധമാനാകറവാല് 

ധ്യാനിച്ചുപോരു തോന്തിടും 

മെയ്യായ'മുത്തികറം; ബിന്ദുദര്ശനമതും 

ച്രങ്ങറം, നാഭാത്തവും 

കയ്യില് കിട്ടിയപോലെ കണ്ടു വിടുമേ 

തന്നെച്ചുടും യോഗി, കോം. 6 

നെയ്യില് (വെയിലത്തുവച്ചു നോക്കിയാര) നോക്കുന്നവന്റെ 

നിഴല് കാണുന്നു. ആ നോക്കിയ ദൃഷ്ടിയെ മേലോട്ടു തിരിച്ചാൽ 

ആകാശത്തില് അവന്െറ നിഴല് സാകാരമായി തോന്നപ്പെടുന്നു. 

ഇതിനെ :ഛായാപുരുഷ൯' എന്നു പറയും. ഈ വെവം സകങ്മല്ല 

ജന്യൃമുത്തീഭാവം പോലെയാണു" യോഗികഠം ജഡമായ ഷഡാധാ 
രങ്ങളിരുക്ൂടി മിഥ്യയായ മൂത്തികളെ രൂപപ്പെടുത്തുന്നതു്. 

സ്ൃഷ്ട്രിയോടുകൂടി നാനാത്വങ്ങളില്പെട്ടു നില്ല താന് 

(ജീവാത്മാവു ) നാനാത്വങ്ങളില് നിന്നും തന്െറ സ്വസ്വരൂപത്തെ 

ഉഭ്ധരിച്ചെടുക്കാതെ, വിണ്ടും അന്ധൃങ്ങളില് തനെ, തന്നെ, 

സ്ഥാപിക്കാന് ശ്രമിക്കുന്നതിനാല് “തന്നെച്ചൂടും യോഗി? എന്നു 

വ്റഞ്ഞു. 

ഇാഗ്രത്തില്കേവലം വനിടുവതിനിഹ ത- 

ത്ത്വങ്ങം മാററാനേവയ്ക്കാം 

പുക്കെങ്ങും തന്നെ മൂടും ജളതയുമഥ ക-- 

ണ്ണാടിനോക്കും കുരങ്ങന് 

കല്ലിക്കുംപോലെ ബോധം കരുതിയപപൊളീയെ 

ത്തനൊെ കാണുന്നു, തന് സ 

തല്പം മെയ്യായിടും മട്ടിതുനിജമറിവോര് 

വസ്തുവെനൊണ്ണുകീല്ലേ. ലി 
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ജാഗ്ര.....വതീന”-- ജാഗ്രത്തില് ജാഗ്രത്തിനെയെനാല്ലാതെ ഒന്നില് 

മറെറഠാന്നു എനാ മട്ടില് കേവലാവസ്ഥയെ ഇക്തിച്ചതേ 

അജ് ഞാനം. തന്െറ എപ്പോഴുമുള്ള അവസ്ഥ ജാഗ്രത്തല്ല. 

ജാഗ്രത, സ്വപ്ലം, സുഷയപ്ലികാംക്ക്' വിഭിനമായ ഒന്നാണു. 

അതിനാല് കേവലാവസ്ഥയെ കേവലാവഡഗ്ഥയില് നിനു 

കൊണ്ടുതനൊ സമിപിക്കേണ്ടതാണു്. 

തത്ത്വ........മുടതത്ത്വങ്ങളെ ഒഴിക്കാന് തത്ത്വങ്ങളുടെ നിര൪ 

ത്ഥകത്വത്തെ പഠിച്ചു” അവയെപ്പുററിയുള്ള വ്ൃയവഹാരമേ 

ക്രടാതെയിരിക്കേണ്ടതാണാ”. യോഗികംം അവയെ സാത്ഥ 

കുമാക്കുമാ൨് തത്ത്വങ്ങളുടെ വൃവഹാരത്തില് പെട്ടുപോകുന്നു 

എന്നത്ഥം. 

കണ്ണ്ണാടി യ: പോലെ-- കുരങ്ങന് കണ്ണാടിയില് കാണുന്ന തന്െറ 

പ്രതിബിംബത്തെ മറെറാനിന്േറതാണെന്നു” ധരീപ്പുകൊ 

ളൂന്നുതുപോലെ. 

സങ്കല്ലം........ന്നൌണ്ണകില്ലേ--താനില്ലാത്ത തനേറതുകം ഇല്ല. 

താന് മറെറാന്നിനെ സജ്കല്ലിക്കാന് ഒക്കുകയില്ല. തന്റെസ 

കല്പം മറ്റൊന്നിനെയായിരിക്കാനൊക്കുകയുമീല്ല. അപ്പോം 

തന്െറ സഭല്ലങ്ങളുടെ മുര്ത്തീകരണങ്ങളെല്ലാം താനൊന്നാ 

ണെന്നു മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പോം സജല്ലിക്കുന്നയാളും 

സങ്കല്ലങ്ങളും സജ്ല്ലിക്കരപ്പുട്ടവയും താന് തന്നെയാണെന്ന 

സത്യമറിയാതെ സങ്കല്പങ്ങളില്ക്രളടി വിഷയപ്റെട്ടവ അന്ന 

ങ്ങളാണെന്നു കരുതുന്നു. സങ്കള്ലും നിഴത്തുമ്പോം ഈ 

അന്തൃങ്ങളും ഇല്ലാതെയാവും. ഇങ്ങനെ സകഭല്ലിക്കുമ്പോഴും 

സാാ്ലമില്ലാതിരിക്കുമ്പോഴും തനിക്കു താന് ജഇളജ്ലെന്നീരി 

ക്കന ഒരവസ്ഥ യോഗികറഠംക്കുണ്ടാവുന്ന. തനിക്കു (മിഥു 

യായിട്ടാണെങ്കീലും) ഉണ്ടായിരുന്ന അന്ധൃങ്ങാം നശിക്കു 
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സ്പോം ഒന്നുമിള്ളെന്ന ശ്ുന്യാവസ്ഥ ഫലമായ്യം വരുന്ന. 

സങ്കല്ലത്തിന്റെ ഇപ്രകാരമുള്ള അനന്തഭഫേലത്തെ ശരിയായി 

അറിയുന്നവര് സകങ്കല്ലമുത്തികളെ സത്യമായിക്കരുതുകയില്ല. 

താനേറേറാരുപദേശമാന പ്രഴിയോ, 

ശാസ്ര്രോക്തിവൈകല്യമോ, 

താനുന്നം വിപരീതബുഖിനെറിയോ, 

ജന്മാന്തരക്കൂറതോ? 

വിണ്മൃടാനിഫ, കട്ുടയ്ക്കുവതു വി-- 

ടാകാശമേല്ക്കട്ടിതേ-- 

ട്ടമ്പോല്, ബോധമടക്കിടാതെ പുലരും 

യോഗങ്ങളെന്താണ ചൊല്? 8 

വിണ്മു,....... ചൊല് --കണ്ണുടയ്ക്കുക എന്തു വിട്ട്, ആകാശം മറ 

യുനതിനു, ആകാശത്തെ മറയ്ക്കാന് ചെയ്യുന്ന ഏതു പ്രയ 

ത്നവും നിഷ്ഫലമാകമെനാപോലെ, പഞ്ചഭതാദീ വികാ 

രങ്ങളെ ഒഴിക്കുന്നതിനു് ആ വികാരഞ്ങാംക്കു ബീ്ജമായ 

തന്െറ പഞ്ചേന്ദ്രിയ ബോധത്തെ മാററാതെ, ഈ ബോധം 

കൊണ്ടുതനെ (അതിന്െറ വൃത്തികളായ) പഞ്ചളൂതാദി 

വികാരങ്ങളെ മാററാന് തുടങ്ങിയാല് ആതു ഫലപ്പെടുമോ? 

ബുഭ്ധിശുന്യമായ ഈ യോഗാഭ്യാസം .എന്തുയോഗമാണു” 

വാലേമു൯മുഖമാക്കി, യാനകയഠ-- 

സന്നോനൊത്തു ബോധത്തിനെ-- 

ത്താലോലിക്കുകി,ലോക്ക, ചെന്നു ശിവഒന-- 

ത്തീണ്ടുന്നിതോ ബോധേവും ? 

ബോധം നിന്നെയിളക്കിയാട്ടവതു കാ- 

ണാതാ ശിവത്തിരന്നെ നി 

ബോധിപ്പാന് തിരയുസ മാഡ്യൃമതു ക- 

ണ്ടേറെച്ചിരിക്കും ശിവം, 9 
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വാലേ .......നൊത്തു.. ആനയുടെ വാല്ഭാഗത്തെ അഭിമുഖമാക്കി 

ക്കൊണ്ടു” അതിന്െറ പുറത്തുകയറി സങഞ്ചരിക്കുനവന്െറ 

പിറകോട്ടുള്ള ഗതിപോലെ. 

ബോധ........ ലിക്കുകില്-- പഞ്ചേന്്രിയങ്ങളുടെ സഹായത്തോടുകൂടി 

ലഭിക്കു അറിവുകളെ സത്യൃമാക്കിക്കൊണ്ടു, അവരയത്താ 

ലോലിച്ചു, മനനം ചെയ്തു തന്െറ ശിീവസ്വരപത്തെ അറി 

ഞ്ഞുകൊള്ളാമെന്നു കരുതിയാല്. 

ബോധം........കാണാതെ--നിനെറ ദേഫബോധം നിന്നെ മയക്കി 

വിട്ട്, നിനക്കു” എടപ്പാഴുമുള്ള ശിവസ്വരൂപത്തെ നിനെ 

ക്കൊണ്ടു വിസൂരിപ്പിച്ചു”, ട്രമിപ്പിയു, ആട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കു 

ന്നതിനെ അറിയാതെ. 

ആ ശിവ... .... മരുഡ്ലൃം--നീ ശിവസ്വരുപം തനെ ആയിരിക്കവെ 

ന്, പിന്നിടു”, ശിവത്തെ അന്വേഷിക്കുനാതുപോലെയാണ 

ഈ മുഡവ്ൃത്തി. 

കാലിന്മേല് തുടചേത്രുവച്ചു, തുടടമൽ 

കുലിനൊയും വച്ചുതി൯ 

മേലില് താനുമിരന്ന, നിദ്രവരുവാ൯ 

കക്ക വലിച്ചെക്കെമോ? 

നിനില് പ്രാണനുടക്കി, ബോധമൊഴിയാ, കേം 

സച്ചിദാനന്ദവും, 

നീന്നെപ്പപിന്വിഷയങ്ങളാക്കി വിടൂമേ 

നിന്നുള്ളൊളിച്ചുന്പ്യമായ”. 10 

നിദ്ര... ആനന്ദനിദര. 

ചിന്തയററ സഹഷജാനന്ദ നിദ്രയ്ക്കായിക്കൊണ്ടു” അതിനെ 

ഓര്മ്മി്യുകൊണ്ടും ശ്വാസമടക്കി ക്രുക്കം വലിച്ചുകൊണ്ടും ഇരു 

സാര എങ്ങനെ ആ സനിദ്രവരും. നിദ്രയെ ഓര്മ്മിക്കുന 
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കാരണംതന്നെ അതു” തന്നെവിട്ടു്" അകന്നുപോകുന്നു. ഉറങ്ങു 

മ്പോംം ക്രക്കം വലിക്കാമെന്നുള്ളതിനാല് ക്രക്ം വലിച്ചാല് ഉറ 

അണമെന്നില്ലല്ലോ. പ്രതുത ഉറങ്ങാന്വേണ്ടി ക്രക്കം വലി 

ച്ലാല് ഉറക്കംവരാതെ പോവുകയേ ഉള്ളൂ. പ്രാണവായുവിന്െറ 

നിരോധത്തിന്” അതിനെ തടഞ്ഞുവച്ചു, ക്കുന്നില്ല. ശ്വാസ 

ത്തിന്െറ നീളമത്രയും ഉഛ്വാസത്തിനും ഉണ്ടായിരിക്കും. 

ഒന്നിനെ നേതിചെയ്ക്ക് അടുത്തതിനെ നേതിചെയ്യാനൊക്കുന്നില്ല. 

ഒന്നിനെത്തനിച്ചു നേതിചെയ്യാനും സാധിക്കുന്നില്ല. ശ്വാസോ 

ഛ്വാസങ്ങാം രണ്ടിനും ഒരേസ്ഥാനമാണു” ഉല്ലത്തിലയങ്ങാംക്കാ 

ധാരേമായിരിക്കുനാതു”. അതിനാല്: ശ്വാസോഛ്വാസത്തെ നിവര് 

ത്തീച്ചു് ബോധത്തെ ഒഴിക്കാന്, ശ്രമിക്കുനാതു നിഷ്”ഫലം. മറി 

ചൂ” ബോധം ഒഴിഞ്ഞാല് പ്രാണന് അടങ്ങുകയും ചെയ്തും. 

ആത്മാവായ്, ശിവനെപ്പ്പിരിഞ്ഞു, പൊരുളി-- 

ല്ലൊന്നന്നയ, മോര്ത്താല്, ശിവം 

പുദ്സ്ം, നീക്കമൊഴിഞ്ഞതെന്ന, ശരിയായ് 

വേദങ്ങളും ചൊല്ലകിരു, 

കമ്മം, വാക്കു, മനസ്സമറെറാരളവില് 

കാണനതാണെന്നു നീ, 

ചുമ്മാചൊല്ലി മുഴക്കി, യെത്തുഫല, മെ-- 

ല്ലാവും ദിവാസ്വഫ്്മാം. 11 

സ്ൂയ്യന് വേറെ, രശ്മി വേറെ എന്നു കാഴ്ചയില് മാത്രം 

വേറായിരിക്കുന്നുവെനാല്ലാതെ യഥാത്ഥത്തില് അങ്ങനെയിരിക്കു 

ന്നീല്ല. സുര്യന് അസംഖ്യം രശ്മികളായി കാണപ്പെടുന്നതും ഈ 

അജ്ഞാനത്തിന്െറ ഫലമാണു്. അതുപോലെ ആത്മാവും ശിവ. 

വും രണ്ടല്ല. 

“ഏകനാകിയ സൂയ്യന് ലേത്തിങ്ക,- 

ലേറെ, യെനായ് വീളങ്ങുന്നതില്ലയോ ?? 
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നീഴല് മാ൨സ ഗ്ഥോനത്തുഭിക്കുന സൂയ്യപ്രകാശം നിഴലുള്ള 

പ്പോഴും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നതുതന്നെയാണു്. പുതുതായിവന്നു 

പ്രഭവശിച്ചുള്മുതല്ല. അതുപോലെ മനോ, വാക്കു, കര്മ്മങ്ങം 

ഒഴിയുമ്പോംം മാത്രം ഉദയമാകുനാതാണു ശിവം എനു ശിവദര്ശ 

നത്തിനതിരു കല്ലിക്കുന്നതും ജ്ഞാനമാണു”. 

യോഗി, ആസനങ്ങളെ ക്ൂട്ടുപിടിക്കുന്നതിനഃല് . കര്മ്മം 

കൊണ്ടൈന്നും, ശാടസ്ര്മോക്ത ന്യായങ്ങളെ ക്രട്ടപിടിക്കുന്നതിനാരു 

വാക്കുകൊണ്ടെന്നും, പ്രാണവായുവിനെ നിരോധിക്കുനതിനാരു 

മനസ്സറുകൊണ്ടെന്നും പറഞ്ഞു, രണ്ടും ഇല്ലാത്ത സ്ഥാനത്തെ 

പ്രാപിച്ചല്ലാതെ അതിനെ മറച്ചുനില്ലന്ന ബോധത്തേയും ബോധ 

ത്തിഒന്റ സാന്നിദ്ധ്യത്തില് മാത്രം നടക്കുന ശ്വാസോച്ണുവാസങ്ങ 

ളേയും ഒഴിവ്വൂവയ്കകഃനൊക്കുന്നില്ല. 

പ്രണേനുടക്കി-- പ്രാണവായുവിന്െറ ശ്വാസോച്ഛ്വാസങ്ങ0ം രണ്ടി 

നും ഒന്നിനുമറെറാന്നു ഹേതുവായി നില്ലൂന്നു. ശ്വാസഞ്ഞ 

ഉണ്ടാക്കാത്ത ഉച്ഛ്വാസമോ ഉച്ഛ്വാസത്തെ ഉണ്ടാക്കാത്ത 

ശ്വാസമോ നടക്കുന്നില്ല. ഈ രണ്ടിലും പ്രാണനുള്ളതീ 

നാല് ഈ പ്രാണന് തന്നെ വിട്ടുപിരിയാതെ ഉടക്കിനില് 

ക്കുനാ ഫലമാണുണ്ടാവുന്നതു”. 

ദേഫവാസനതമന്നയാണു് ദേഫബോധം. ബോധം എന്ത 

മാത്രം പറഞ്ഞാലും ഈ ദേഹബോധത്തെത്തനെ കുറിക്കും. 

തന്െറ സതൃസ്വയപമായ സച്ചിദാനന്ദത്വത്താല് മാത്രം ദേഹ 

വാസനയകന്നുകൊള്ളുമെനാല്ലാതെ ദേഹവാസനയെ മാററിയിട്ടു് 

സച്ചീദാനന്ദത്തെ പ്രാപിക്കുന്ന മാര്ഗ്ഗം ഒരിക്കലും ആര്ക്കും 

പ്രയേജേനപ്പെടുന്നില്ലാ ഏനു സാരം. 

വീന്നൊരു പണ്ടമാക്കി ... ശിവസ്വരപിയായ നിനെ നിന്നില് 

നീന്നും പിരിച്ചു വീഷയ ഭേദങ്ങളാക്കി. 
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മെയ്യിന്നം പുറമായ് നിറഞ്ഞു, തനിയായ”, 

€ഉണ്ടു? “ഇല്ല? രണ്ടിനൊയും 

പൊയ്യാക്കീട്ടതിനപ്പുറത്തും തനിയേ 

വാഴ്ചം, ശിവത്തെ, ബദഭ്ൂരമാല്, 

കണ്ണം0ം, വായു,വനങ്ങിടാതെ കരുതും 

ബോധത്തിലചാമഗ്നനായ്', 

കണ്ണോ !, നീ പുതയന്നിടത്തു, തെളിയാ-- 

നാശിപ്പുതെന്തത്ളുതം ? 15, 

കണ്ണ... ന൬നിടത്തു--കണ്ണ്, മനസ്സ്, വായു ഇവ അനങ്ങാന് 

പാടില്ലെന്നു നിര്ബന്ധമുള്ള ഒരു യോഗി അക്കാരുത്തില് 

ശ്രഭ്ധിച്ചിരിക്കും. താ൯' നിശ്ചഞ്ചലനായിരിക്കുന്നുവോ 

എനാ ബോധത്തോടുകൂടി ഇരിക്കും അവന്. ഈ ബേധേ 

ത്തില് മുഴുകിയവനായിരിക്കുമ്പോം ആബോധം അവനില് 

അവശേഷിച്ചിരിക്കും. ഇഡ്രാരം താന് ദേഹഫബോധം വിട്ട 

വനാണു' എസ ബോധവും സ്വസ്വരൂപത്തെ മറപ്വ നില്പൂ 

കതനെ ചെയുന്നുവെന്നു സാരം. 

ദേഹബാധം വിടാതിരിക്കുനാതിനെക്കാളം ഹീനമഃണു 

ആ ബോധം വിട്ടിരിക്കുന്നു എസ ബോധം. 

നിഷ്ഠയ്ക്കായ്,കുരണം തൊടായ”മ യവല 

ബിച്ഛാലുറക്കം ഫലം, 

നിഷ്ടയ്കള്ളിലൊളിച്കുവയ്കി,ലൊളിയായ് 

തോന്നപ്പെടും ശൂന്യമായ്. 

ദൂഷ്ടം മാനസമോടു വായുവിനെ, നീ, 

തന്മണ്ടയിൽക്കേററിവ- 

ച്ിഷ്ഠം കൊണ്ടെ, തുമേയിതെ, നനിലയോ.- 

കഷ്ടത്തിലും കഷ്ടരമാം. 18 
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നിഷ്ടയ്ക്കായ്... .... ഫലം - നിഷ്ടയ്കഭവണ്ടി. ഇന്ദ്രീയ വ്യപോരങ്ങ0ം 

ഒഴിഞ്ഞ കേവലാവസ്ഥയെ അവലംബിച്ചാല് --- ഇന്ദ്രിയ 

വ്യാപാരങ്ങം ഒധിഞ്ഞിരിക്കണമെന്നുള്ള നിഷ്ടയിലിരുനാല് 

മയക്കവും തല്ഫലമായി ഉറക്കവും ഉണ്ടാകുന്നു. 

നിഷ്ഠയ്്........ശുന്ന്യമായ”-- ഇന്ദ്രിയ നിഗ്രഹമാണു നിഷ്ഠയ്്ുവേ 

ണ്ടിയതു” എന്നിരുന്നാല് ദര്ശനങ്ങഥം ഉണ്ടായി അഴിയുന്നു. 

മീഥ്ൃയായ ഇന്ദ്രീയങ്ങം സ്വയമേ ഒഴിയുക എനുല്ലാതെ 

അവയെ നിയത്ത്രിച്ചൊഴിക്കാന് പോയാല് അവയുടെ 

മിഥ്യാത്വം പ്രകാശിച്ചഴിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. 

ഴ റ്റ് പ ദുഷ്ടം യിതെനാനില__. ശരിയായ മാഗ്ല്രമറിയാതെ ഭൂമിച്ചുവ 

ശായ മനസ്റ്സോടുക്രടി ഉച്ഛിയിരു പ്രാണവായുവിനെ നീയ 

ന്രിധുവചുകൊണ്ട് ഇതാണു പരമനിലയെന്നു കൊണ്ടാടി 

യാത ചിത്തഭ്രമം തന്നെ ഫലമായി വരും. 

മുന്ചൊന്ന യോഗമാര്ഗ്ഗുങ്ങലം തന്െറ സത്യമായ അരും 

സ്വയരപത്തെ മുന് നിനത്തിക്കൊണ്ടുള്ളവയല്ലാത്തതിനാരു നിഷ്പ്ര 

യോജനങ്ങളായിത്തിരുന്നു. 

ക്രദ്ദില് പെട്ട കരങ്ങുപോലെ, നിഴലി-- 

കരു പാവയാടും കണ-- 

ക്കാടിടും മനമൊനാടക്ക വതിനാ- 

യാട്ടിപ്പിടിച്ചൌക്കുമോ ? 

ബോധം പി൯ന്വെവതയിരുന്നു, മനിശം 

ചുറ൨ന്നു, താനേ കറ-- 

ഞ്ങീടും പമ്പരമെത്തു, പങ്കയതുപപോ-- 

ലമ്മാനയും പോലെടടോ, 14 
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ക്ൂട്ടില്........ക്കമോ? ചലനം മനസ്സിന്െറ സഹജാവസ്ഥ 

യാണു”. ചലനമില്ലെങ്കില് മനസ്സില്ല. ചലനാത്മകമായ 

വ്ൃത്തികളാത അടക്കാനൊക്കുമോ? ചലനത്തിനു മ൨മരുന്നു 

നിശ്ചഞ്ചലത്വമെനല്ലാതെ മറെറാരു ചലനം പ്രുടയാജ 

ഇപല്പെടുമോഃ 

ബോധം... ....ഥുറവന്ന---ബോധത്തിന്െറ തനി സ്വരൂപവും 

ചലനം തന്നെയാണു്. ബോധവും മനസ്സും വസ്തു ഒന്നു 

തന്നെ. ബോധം മഞ്ഞുക്കട്ടിയും മനസ്സു", ജലവുമെന്ന മട്ടി 

മുള്ളവയാണു”. 

ചെറവം ബോധമനങ്ങിടാത്ത സമയ-- 

ത്തും മുന് പഴക്കത്തിനാല് 

ചുറ൨ം മാനസമൊനാടക്കുവതിനായ”* 

ബോധം ചലിപ്പപിക്കലോ, 

ആകപ്പാടെ മയക്കിടുന്ന; മരണം, 

തൊട്ടെട്കില്; വിട്ടാല് പുന൪ 

ജന്മം, ബോധമറത്തിടത്തു ശിവനായ* 

ത്തീരുന്നു, നീ, നിശ്ചയം, 15 

ബോധം ഒഴിയുന്തോടുക്രടി മനസ്സും ഒടുങ്ങും. എന്നാല് 

അതുവരെ ചലിവ്വുകൊണ്ടിരുന്ന മനസ്സ് മുന് ചലനവാസന 

യാല് അല്ലം ക്രടി ചലിച്പുവെന്നു വരാം. എന്നാല് നില്പാന് 

പോകനാ ചലനത്തിന്െറ സത്യമറിയാതെ അതിനെ അടക്കാന് 

ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കില് അക്കാരണത്താല് ബോധം ചലിക്കാനിട 

വരുകയും ചിത്തത്തെ ഒന്നായി കലക്കി വിടുകയും ചെയ്യുന്നു. 

ഈ കലങ്ങിയ ചിത്തത്തെ ബോധംകെണ്ടു തൊട്ടാല് 

മരണം സംഭവിക്കുന്ന. ഈ തൊട്ടതിനെ വീട്ടാല് വീണ്ടും ജനി 

മൃതീഷ്ക്കിടയാവുന്നു. ജുവിടെ ഗുരുവിന്െറ അരും പ്രുകാശത്താല് 
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ബോധത്തോടുകൂടി മനസ്സ് വഴിഭയ അടങ്ങിക്കൊള്ളുമെന്നുറച്ചു" 

വീണ്ടം ബോധചലനത്തിനിട വരുത്താതിരുന്നാല് അതോടുകൂടി 

നീ ശിവമായിത്തിരുകതനെ ചെയ്യും. 

പൊയ്യാമിര്രിയ ബോധമറവയതെളിയും 

ചൈതന്യമേ .ബോധമായ” 

ചെയ്യിീല് പിന്നെ മയക്കമില്ല; ഉയിരീ 

ബോധത്തെ വേറൊന്നുപോല് 

ദര്ശിച്ചാല് പുനരും വികല്ലമുളവാം; 

ത്രാസ്സ്ിന് മുനയ്യ്യൊത്തു നീ 

ദര്ശിക്കുന്ന സമാധിയിങ്കലറിവിന് 

രാജന്, നിനക്കൊപ്പമാര് ? 10 

ഇുന്രിയബോധം--ഇന്രിയങ്ങാം സത്തയില്ലത്തവയാകയാല് അവ 

തരുന അറിവു” യഥാത്ഥത്തില് അറിവല്ല, സഭജല്ലങ്ങം 

മാത്രമാണു”. 

ചൈതന്യമേബോധം-ചൈതന്ൃംതനനെ അറിവും എന്നായതു”. 

ഉയരിഭബാധത്തെ വേറൊന്നുപോല്--മെ പതനവും അറീവും 

ഒന്നായിരിക്കുന്നിടത്തു” ഒഞു സതൃത്തെ വിട്ടിട്ട് താന് വേറെ, 

അറിവുവേറെ എന്ന ചൈതന്യം തന്നെത്തന്നെ തന്നില് 

ഇനിയൊരു വസ്തുവാണെന്നു തെററിദ്ധരിവ്പുകൊണ്ടു. 

ത്രാസ്സ്രീരു മുനയ്യെത്തു” -- താസ്സകംം തുല്യനിലയില് വരുമ്പോംം 

അതിന്െറ മുനയ്യ, ദ്വിവശങ്ങളും അറവപോകു നപോലെ. 

നീരിന്നൊത്തതണപ്പു, ൧ുടതൊഴിച്ച-- 

അ്ങഗ്നിക്കു, കാററിനതേ 

നേരം ത൯ ചലനങ്ങളും, നിജ്കതിയായ് 

ക്കല്ലിച്ചതാരാണ ഫോ; 
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മാരന്നില്ല മനാദികഠംക്കു സഹജം 

ക്രറൊന്നമേ, മാറിയും 

വേറൊന്നായ് വരുകില്ല, വൃത്തിയതു വി- 

ട്ടില്ലൊന്നുദമേ വസ്തുവായ; 

ബോധം കൊണ്ണൊഴിവാക്കിടുന്ന കരണം, 

മണ്ണാല് സ്വയം മൂടുവോന് 

മീതെത്തന് നിഴലോടുയര്ന്ന വിധമായ, 

പൊങ്ങും സ്വബോധോപരി, 

ഭൂതം നാലിനെയും തൊടാതെ പുരമോ- 

ടടുള്ളറെറാരാകാശമൊ-- 

ത്തേവം നിന്നരും കൊണ്ടു കാണ്കിലവമേ 

ബോധത്തൊട ലോകവും, 14 

തണുപ്പ്പിനെ നിവൃത്തിച്ചയിടത്തു നീരില്ലാതെയായിപ്പ്പോകുന്നു. 

അതുപോലെ ചൂടില്ലത്തേ അഗ്നിയും ചലഗനമററിരിക്കുനന കാറവം 

ഇല്ലാതെയായിപ്പോകന്നു. ഈവിധം മനസ്സില് നിന്നും അതിന്റെ 

സ്വഭാവമായ ഇളക്കം വിട്ടാല് മനസ്സസീല്ലം എന്നുവരുന്നു. അതി 

നാല് നാം ഇക്കാണുനനവയൊന്നും തന്നെ വസ്തൂക്കളല്ലെന്നും വൃത്തി 

ഭേദങ്ങളാണെന്നും മനസ്സ്സിലാക്കേണ്ടതാണട്. അന്തുകരണവൈ 

ഭവങ്ങളുമെല്ലാം ചൈതന്യത്തില് നാമാരോപിക്കുനന വൃത്തിഭേഭ 

ങ്ങറം മാത്രമാണു്. ബോധവും അന്തഃകരണങ്ങളും മിഥ്യാടരാപ 

ങ്ങളാണ്. അതിനാല് അന്തദകരണവ്ൃത്തികളെ ബോധസങ്കല്ല 

വൃത്തികൊണ്ടെടക്കാന് ശ്രമിച്ചാല് ഒരാരോപത്തെ മറ്റൊരാരോപം 

കൊണ്ടു മാററിയാലുള്ള ഫലമേ ഉണ്ടാകുന്നുള്ളു അതിനാല് 

ടമണ്ണാല് സ്വയം മൂടുവോന്........വിധമായ”, (കരണം) പൊങ്ങും 

സ്വബോധോപരാി? എന്നു പറഞ്ഞു. 

തന്െറ അരുളറിവിനെ ആകാശത്തോടുപമിച്ചിരിക്കുന്നു. 

ആകാശം മറവ ഭൂതങ്ങാംക്ക് തന്നില് ജളടം കൊടുത്തും ഒന്നി 
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നേയും തീണ്ടാതെ നില്ലയന്നു. മറവ ടൂതങ്ങാം ഒരിക്കലും ആകാശ 

ത്തിന്െറ സ്വരൂപത്തെ ഫനിക്കുന്മില്ല. അതുപോലെ സ്വ്വിത്തി 

നേയും തന്നുള്ളില് താന് ഒഴിപ്പുതനെ വച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു 

എനന അരുളറിവിനു” ഒന്നിനെയും പുതുതായി ഒഴികൂവയ്ക്കേണ്ടിയും 

വരുന്നില്ല. 

വാനം, വന്മല, വാരിധിക്കുമുയരും 

നീളം കുറച്ച്രീടുവാ-- 

തനം വിട്ടതിരിട്ടളന്ന തറീയാ-- 

നാക്കാരു മൊക്കുസനിതോ ? 

എന്നുള്ള, ണ്ട, രും, സര്വ്വ, മെന്നു പറവോ 

രെനില് പദം മാത്രമു-- 

ണ്ടെന്നീല് സര്വ്വമൊഴിഞ്ഞുകാണ്കി, ലരുളും 

പോയ്, ഞാനതീതപ്പെടും. 18 

സര്വ്വം---ഈ കാണപ്പെടുന്നവ എല്ലാം. 

എന്നുള്ള........ മാത്രമുണ്ട്-- സവ്വവുമായി നില്ലയന അമും എന്െറ 

സ്വരൂപമായിഭവിക്കുന്നു എന്നു പറയുന്ന ഏന്നില് ആ 

ണ്ടു” എന്ന വാക്കു മാത്രമേ ഉണ്ട്” ഏന്നതായി വരു 

നുള്ളു. കാരണം ഈ കാണപ്പെടുന്നവയെല്ലാം ഇല്ലാത്തവ 

യാണെങ്കില് അവ ഏകീകരിപ്തുള്ള അരുമൂം മിഥ്യയായി 

ഒഴിയുകയാണു വേണ്ടതു”. 

എന്നില്........തപ്പെടും._ എന്നില്നിന്നും എല്ലാം ഒഴിഞ്ഞതായി 

വന്നാല് എല്ലാവുമായ അരുളും എനിക്കുന്യമെന്നായി 

ഒഴിഞ്ഞു” അതിന്നും അതീതന് ഞാന് എന്നു” സവ്വാതീത 

നായിത്തിരുന്ത. 
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വിണ്ണില് തോന്സീമറഞ്ഞിടുന്ന മുകില് പോല് 

ബോധത്തിചുണ്ടായഴി-- 

ഞ്ഞെ, നാകും കരണങ്ങളൊക്കെയരുളാ൯ 

പ്പൊയ്യെന്നു തള്ളൂതെ, തൽ 

ബോധത്താല തടക്കിലോക്ക കരമു-- 

തും പന്തിനൊപ്പ്പായ” വരും, 

ബോധത്തിന് നിലയററിടുത്തു കരണം 

നാരായവേരറവ പോം. 19 

വൃത്തികാം മാത്രമയേ ഇന്ദ്രിയങ്ങാം സത്തകളല്ലെന്നു 17--ാം 

പദത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടണ്ടു”. ഈ ഇന്ദ്രിയവൃത്തികം ആകാശ 

ത്തീഖെ കാര്മേഘം പോലെ ഉണ്ടായി ഇല്ലാതായി വരുന്നവ 

യാണു, ഈ ഇല്ലാത്തവയെ ജള്ലായ്മ ചെയ്യാന് ശ്രമിച്ചാല് 

റബ്ബര് പന്തിനെ (മാറ്റാന് അതിനെ താഴെയിടാതെ) ഉന്തിമാറ്റാന് 

ശ്രമിച്ചാല് അതു തിരിച്ചടിക്കുന്ന ഫലമാണുണ്ടാവുക. അതുപപോ 

ലെ അസത്തുക്കളെ സത്തുക്കളായി കരുതിയ (മിഥ്യാ) ബോധം 

കൊണ്ടു" അവയെ എങ്ങനെ ഇല്ലായ്മച്ചെയ്യാന് കഴിയും? മിഥ്യ 

യായ ഇന്ര്രിയക്കാഴ്ചകഠംക്കു കാരണമായ ബോധത്തെത്തനൊ 

എല്ലാമിഥൃയും അ൨ന്നു അരുളലൊഴിച്ചാല് എല്ലാ കായ്യവസ്തക്കളും 

താനേ ഒഴിഞ്ഞു പോയതായിവരും. 

അങ്ങി, ങ്ങാ, മതി, രറ൨., ബോധമൊഴിവായ്, 

ശുഭ്ധം, സ്വയം ജ്യോതിയായ്, 

പ്പൊഞ്ങുമ്മാ,റര മാത്രയായു, മരുളായ്, 

താന,റ൨ നിനാകിലോ, 

അങ്ങുണ്ടായ” വരുമിവ്പ, മെന്തുപറയാ- 

ണ്ണം മൂലക്കണ്ണുതിര 

പൊങ്ങിപ്പ്യൊങ്ങിമറിഞ്ഞു കരലമഴിയും 

പാലാഴികണ്ടെസപോല്. 80 
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അങ്ങിങ്ങാ........രറ൪---ഭേദങ്ങളെല്ലാം ഇല്ലാതായി. 

അരുളായ”_.പ്രകാശമേ സ്വരൂപമെന്നായിം 

താനറ൨്---സവ്വവും താന് എന്ന നിലപോയി. 

മുലക്കണ്ണുതിരു........ പോൽ - ഇപ്പറഞ്ഞ താനഠററനില - തന്നിക്കു 

ഉവാകുന്നതു” ക്ഷണനേരത്തേഷ്ക്ലായിരുനാലും ഫലം എന്നൊ 

ന്നേസ്ലമുള്ളതാണെന്നു വരുനനതിനദല് എത്രയും ചെവതായ 

മുലക്കണ്ണില്ക്ൂടി അപാരമായ പാലാഴിയുത്ഭവിച്ചാലെങ്ങ 
യ! 

നെയോ അതുപോലെയാണെന്നവമിച്ചിരിക്കുന്നും 

ആകാശത്തില് പ്രപഞ്ചാദികാഠം പലതെതിരായ് 

തോന്നി, മായുംവിധം, നീ. 

ന്നാകാരം തൊള്ടെതും മാഞ്ഞെഴുമഭമൂരുവും, 

സംശയിക്കുന്നതെന്തേ ? 

ആകാശത്തിന്നുവേറുയൊരുവ്ക യരുതെ-- 

ന്നായപപോല് നിന്െറബോധം 

ഫാ! കാണാനന്മുമററായ'വരുമളവെദഴിയും 

നിന്രുംംപ്പൂരണത്തില്. 8 

പ്രപഞ്ചാദി........പലതെതിരായ്--ഈ ദേഹാദി പ്രപഞ്ചങ്ങം 

ക്കെല്ലാം ഉല്ലത്തി സ്ഥിതിനാശങ്ങറംക്കും തനില്തന്നെ ഇട 

കൊടുത്തിട്ടും ആകാശത്തിനു”. അവ അന്ത്യങ്ങളെന്നു തോന 

പ്പെടുന്നു. 

അരുംം--സ്വയം പ്രകാശ ടെ ഖതന്യവസ്ു. 

അരുളുരു--- അരും സ്വരൂപം. 

നിന്െറ ബോധം........ വൊഴിയം--തനിക്കു കാണാനൊന്നുമില്ലാ 

തായി വരുമ്പോംം--- അന്തഃകരണത്തിന്െറ അഖഗണ്ഡാകാര 

വൃത്തിയില് ദുശ്യങ്ങളെല്ലാം മലടീ പുത്രനെപ്പ്പോലെ മായു 

മ്പോ0ം-- അവയെ അതുവഭെ കണ്ടുകൊണ്ടിരന ബേധേവും 

ഒഴിയുന്നു, 
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പണ്ടേയുള്ള പഴക്കമെത്ത കഠിനം 

കാണ്മീലയേ കുക്കുടം 

കിണ്ടും പാറയിലും നിറഞ്ഞു കുമിയും 

ധാന്ന്യത്തെയും വാസനാല്; 

അന്ധന് കേംം, പകകൊണ്ടിടുനനിതൊളിഖില് 

കൈവിട്ടിടാ ദണ്ഡതി൯ 

ബന്ധം കാഴ്യയ്ലും, പകക്കമരുളോ- 

ടാത്മാവുമെര്ന്നോര്ക്കെടോ. കള 

ഭണ്ഡതിന്........ ഉയിലും-- (കുരുടന്) കാഴ്ച ലഭിച്ചതിനു ശേഷവും 

(അല്ലകാലത്തേയ്യെങ്കിലും) മുന്പു കണ്ണകാണാതിരുന്ന അവ 

സരത്തില് തനിക്കു സഞ്ചരിക്കാന് ുണയയേപയോഗില്ലു 

കൊണ്ടിരുന ദഒണ്ഡിനെ മുന് പഴക്കം പോലെ ന്നി 

ക്കൊള്ളുന്നു. 

പകക്കു............ടാത്മാവും-- അരുളൂദയമുണ്ടാവുമ്പോംം. അല്പനേരം 

ആത്മാവും മുന് വാസനാ ബലത്തില് പകച്ൂനില്ലം. 

കിണ്ടീടും--തന്െറ സാക്ഷാല്ാരത്തിനുവേണ്ടി ഗുരുമൊഴികളില് 

ക്രടി ലഭിക്കുന്ന സാധനങ്ങളേയും വാസനമൂലം കിണ്ടാന് 

തുടങ്ങും. കണ്ണില് സുഖക്കേടായപ്പ്പോഴം ഉപര്യാഗിച്ചി 

രൂന്ന വടി സുഖക്കേട്ട തീര്ന്നാലും ഉപയോഗിക്കുന്നതു 

പോലെ. 

കെട്ടിടം തരിയഴിച്ു വിട്ട,മഥ 

തീട്ടീയാട്ളി റിം 

കെട്ടിലുള്ള കുറികൊണ്ടു നിനനില 

നിന്നിടുന്നൊരു കീടാവൃുപോൽ 

ബോധമററ, രും ശിവങ്ങളെൊത്തു വരു- 

മാത്മനിര്വൃതിയിലും പഴം 
ജീവഭാവനയുണസനൊരാത്മചല-- 

നത്തിനൊട്ടിടവ്രത്തിടും. ച] 
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കെട്ടിലുള്ള കുറികൊണ്ടു്-- കുറ്റിയില് കയവകെട്ടി ബന്ധിച്ചിരുന്ന 

പശ്രക്കുന്ന് കെദ്ഴിച്യൂ വിട്ടതിനുശേഷവും, മുന്ദ്ബോധം 

(താന് ബന്ധനസ്ഥനാണെന്ന) വിട്ടുമാറാത്ത ഛേതുവാല്. 

പഴം... ....ത്തിടും __. ദേഹഡ്ഥിതനായ ജീഖനാണു താന് എന്നു് 

അനാദികാലമായി തനിക്കുണ്ടായിരുനന ജീവഭാവന 

സാക്ഷാല്ല്ാരാനന്തരവും ക്ഷണനേരം ആത്മാവിനെ വിട്ട 
മാറാതിരിക്കും. 

ഓമ്മിച്ചിടരുതക്കുരങ്ങിനെ മരു-- 

ന്നുണ്ണമ്പൊഴെന്നോതിയാ- 

ലോമ്മിക്കാതെ വരാ, മരുന്നുതൊടുമ-- 

ന്നേരം ഗദാത്തന്, ദൂഡ്ഥം. 

അന്മൃത്വങ്ങം നശിച്ചുനിന ശിവമീ 

ഞാരനൌ ബോധം സ്വയം. 

തീനാലേ ശിവമാകുമെനാതറിയാ 
താകുന്നതല്ലോ മലം, 4 

മരുന്നു തിന്നാന് തുടങ്ങുമ്വേദം കുരങ്ങിനെ ഓര്മ്മിക്കുരു 
തെന്നു വിലക്കീയ ഹേതുവാല് തനനെ അതിനെ ധ്യാനിച്ചുകൊ 

ള്ളനാപോലെ പ്ചൊരുളുകം വഴിയാംവണ്ണം അറിയാതെ “നീ ശീവ 

മായിരി? എന്നു പറഞ്ഞതു കേട്ടാല് അതുതന്നെ ധുദനമാവു 

കയും ശിവനും നീയും അന്പൃങ്ങളായിരിക്കുകയും ച്വെയ്യംം 

അങ്ങനെ ധ്യാനം കൊണ്ടു" നീ അതായിത്തീരാന് ശ്രമിക്കുന്ന 

തീല് നീന്നമുണ്ടാഷന അനുഭവങ്ങളാണു മലം. 

രത്പ്പാനുടമൊളിക്കുവാനൊരീരുളെ-- 

ക്കണ്ടെത്തുവാന് തേടിടും 

യത്നം പോലതളും സ്വബോധമൊഴിവി-- 

ന്നാരാഞ്ഞത്േ നിഷ'ഫലം 

ആഴിക്കുഥം കിണര് വെള്ളവും, നിഴലുതന്, 

നേക്കാഫവം പോലെയും 
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പാഴാം, ബോധമൊഴിച്ചതാ, യത,രുളി. 

ന്നിന്നന്മൃയമെന്നാവുകില് 86 

തല്ബോധത്തിനു തന്െറ അരും സ്വരൂപത്തെ വിട്ടു് 

സ്വന്തം സത്തയില്ലെന്നും തന്നില് അരുംംബോധം മുന്നിട്ടു നില്ല 

ന്നതിനാലാണു ഇരുംം ബോധത്തെ മാററാന് തോന്നിയതെന്നും 
അറിയുകയേ സാക്ഷാലൂ്ലാരത്തിനാവശ്ൃമായി വരുന്നുള്ളൂ. ഇപ്പ 

കാരമല്ലാതെ തല്ബോധ ഒഴിവിനും അരും സ്വരുപപ്രാപ്ലിക്കും 

ചെയ്യുന്ന യത്തത്തെയാണു” ഒരു രതാപ്പാമ്പു” ഇരുട്ടില് മറഞ്ഞിരി 

ക്കാന് ചെയ്യുന യത്തത്തോടുപമിച്ചതു”. 

വീജ്ഞാനമുള്ളവന്തന്നെ വിീജ്ഞാനമാഗ്രഹിക്കുന്നതും . 

ഇര വിജ്ഞാനമാഗ്രഹിക്കുനവനാണു”"അജ്ഞാനമൊഴിക്കുനാതിനു 

ശ്രമിക്കുന്നതൂം. ഇവിടെ തന്െറ അജ്ഞത്വത്തെ അറിയുക 

മത്രമേ വിജ്ഞന് ചെയ്യേണ്ടിയള്ളു. അജ്ഞത്വം തന്നിലുള്ളതു 

തന്തെയെനാറിയുന്നവന് അതിനെ അന്മൃഭമന്നോണം ഒഴിക്കാന് 

യത്രിക്കുകയില്ല. തന്െറ വിജഞത്വത്തെപ്പററിയുള്ള ദൂഡ്ധതതന്നെ 
സാക്ഷാല്്ാരം. 

പാഴാം ബോധമൊഴിച്ചതു”__- ബോധത്തെ ഒഴിച്ചുവെന്ന പറയു 
ന്നതു” പാഴായിത്തിരുന്ത. 

ആയതു”. ബോധം, 

അരുളി... ........വൃുകീല് __. തന്െറ ശീവബോധശത്തിനന്നയമാണു? 

ജീവബോധം എന്നു തെററിദാരിക്കുനപക്ഷം തന്െറ 

ജീവബോധം തനെ എന്താണെന്നറിയാതെ അതിനെ ഒഴി 

ക്കാനുള്ള ശ്രമവും ഒഴിച്ചുവെന്ന സംതൃപ്ലിജം നിഷ്ഫലം. 

തന്െറ ജീവബോധം തനിക്കന്പ്യമല്ലാത്തതായിരിക്കെ 

അന്പൃമാണെന്ന ധരിച്ചുകൊണ്ടു അതിനെ മാററാനുള്ള 

ശ്രമം കടലില് നിന്നും കിണറര വെള്ളം കോരുന്നതു 

പോലെയും നിഴലിനോട്ട് യുദ്ധം ചെയ്തു ജുയിക്കുനാതുപോ 

ലെയുമായിരിക്കും, 
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ഉഴംപ്പുറം നിറയുമാ൨ പൂജകം സ- 
മാധി, യോഗ മുറയേറെയും, 

വൃഷ്ടിതത്ത്വമ൨ഭവാക്കീണങ്ങുമൊരു 

നിദ്രകൊള്ളവതുമൊക്കെയും 

കെട്ടതായ്” പകൽ വിളക്കുപോൽ, സ"“ഫടിക് 

മുചുനേരമതിലെന്നപോല്േ 

കെട്ട പാടുകളൊഴിഞ്ഞു മദറീയരു-- 

കായവന്ുനു സമനാരെടോ 3? 00 

ഉ0ംപ്പുറം........ ജകം. അന്തര്മ്മുഖമായയള്ള ആത്മവുൂജയയം 

ബഹിമ്മുഖമായയള്ള ഈശ്വര വൃജകടളും. 

സമാധി........ യേറെയും വിവിധ സമാധി യോഗമുറകളം. 

വൃഷ്ടി... . . ളുവതും-_സമഷ്ടി വൈഭവത്തിരു സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന 

ര് സഹഫജനിദ്രകൊള്ളനതുപോലെ സ പ്ലീയിലാണ്ടി 

രിക്കുന്നതും. 

പകരുവിളക്കുപോല്-- നിഷ് പ്രഭമായി. 

സ്ഫടി........ നേരമതില്--പലവര്ണ്ണുങ്ങളെ കാണിക്കാതെ ഒരേ 

നിറമായിരിക്കുന സ്ഫടികം. 

അരും പ്രകാശത്താല് ജീവബോധമററിരിക്കനനിലയ്ക്ത്” “പകല് 

വിളക്കൊന്നും പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളോടുള്ള ഖബന്ധമററിരീക്കുന്ന 

തിനാൽ ഉച്ചനേരത്തെ സ്ഫടികമെന്നും പറഞ്ഞു. 

ഇന്ദ്രീയങ്ങം നിഴലിച്ച കേവല മ-- 

റത്തുണര്ത്തുമളവ, ന്നൃമായ" 

നീന്തിടും, സകള, കേവലങ്ങ, മിരു 

വാസനപ്പ്പിണികളാററിയും, 

കത്തിടും തിരിയെയഗ്നി പോച, റിവി- 

നെബ്ഭയിച്ച ശീവത്ൂണിന- 

പ്പരീക്കനിന്നെയു, മഹോ, ഭജിക്കിലവ- 

നെത്തുരത്തുവതു പോലെയാം. ള് 
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ഇന്ദ്രീയ........മറത്തു -- ആത്മാവു” സ്വയം അവിദ്യയാകുന്നു ആവര 

ണത്തെ വഹിച്ചുകൊണ്ടു” തന്നെത്തനെ നോക്കിയയിടത്തു” 

മായയുത്ഭവിക്കുന്ുു. ഈ ആവരണസഹീത ചൈതന്പ്യംതന്നെ 

ജീവനായയ,ം അന്തഃകരണമായ,ം നീന്ന് വൃഷ്ടിസമഷ്ടി സ്വരൂ 

പങ്ങളില്ക്രടി ഈ ജഗത് സൃഷ്ടി, സ്ഥിതി, സംഹാരാദികം 

നടത്തുന്നു. ഈ ആവരണ സഹിത ഭെചതമ്യം തന്െറ സമ 

ഷ്ടരിവൈഭവത്തില് ഈശ്വരനായയം വൃഷ്ടി വൈഭവത്തില് 

ജീവനായ തീരുന്നു. ജീവനു വിശേഷണമായി വൃഷ്ടിവൈ 

ഭവത്തില് അന്തകേരണവും സമഷ്ടി വൈഭവത്തില് പഞ്ചഭൂത 

ങ്ങളംവത്തിക്കുന്നു ഈ വൃഷ്ടരീസമഷ്ടികറംരണ്ടായിപ്പ്പിരിഞ്ഞു 

നിന്നാലും ഒരേ സ്ഥാനത്തുനില്ലുന്നവയായതിനാല് സദാ 

പൊരുത്തമുള്ളവയാണു”. ഈ സത്യത്തെ മറവ്പുനില്ക്കുന 

ആവരണപ്രകൃതിശക്തിയാല് അന്തഃകേരണതത്ത്വങ്ങളില് 

പ്രധാനവും വേണമെന്നുഭണ്ടങ്കില് തത്മാവിന്െറ നേരി 

ട്ടള്ള സംരക്ഷണാനുമതിയള്ളവനുമായ മനസ്സ് മററന്തകേ 

രണവൈഭവങ്ങളാകുന്ന ബുഭ്ധീ, ചിത്തം; അഹങ്കാരം ഇവ 

യൃടെയയം പഞ്ചേന്ര്രിയങ്ങളുടേയ,ം സഹകരണത്തോടുക്രടി 

ഒരു പയ്യവേഷണത്തിന്നൊരുമ്പെടുമ്പോം ഈ ജഗത്തു” 

ഉത്ഭൂതമാകന്നു. ഇവിടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തിയെ 

ത്തെന്നു പരിശോധിക്കാം. അതുന്തം അസത്തും ത്രികാല 

ങ്ങളിലും ഇല്ലാത്തതുമായ ഈ ജഗത്തിന്െറ മിഥ്യാ 

ത്വത്തെ ഇന്ദ്രിയങ്ങാം ശബ്ദ, സ്ററ൪ശം, രൂപ, രസ, ഗന്ധ 

ഗുണങ്ങളെക്കൊണ്ടു മറപ്പുനില്ലയന്നു. പെററമ്മയെ കണ്ടി 

ട്ടില്ലാത്ത കുഞ്ഞിനു” വളര്ത്തമ്മ തന്നെ പെററമ്മയായിത്തീ 

രുന്നു. ലോകത്തിന്െറ നിര്പ്വിഷയത്വം എത്തുപെടാത്ത 

തിനാല് (നിര്്വിഷയമെന്നു വിഷയപ്പെടാത്തതിനാല്) ആ 
സ്ഥാനത്തു് പകരം എനത്തുണ്ടോ അതുതനെ അതു. 

ഇങ്ങനെ മനസ്സ" പർഞ്ചേന്ദ്രീയങ്ങളുമായി ക്ൂട്ടർചര്ന്നു 
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നില്ലര്സ്പോഛം മനസ്സിനരഗുണമായി പഞ്ചേന്ദ്രിയ ദ്വാരാ 

ചിദാഭാസന് വഴങ്ങി നിന്നതിനാല് പ്രതിഫലിച്ചുകണ്ട 

ദൃശ്ൃങ്ങളത്രേ ഈ ജഗത്തു"”. ഈ ജഗത്തിനാധാരമായ സങ്ക 

ല്ലങ്ങളുടെ ഉടമസ്ഥന് മനസ്സായതിനാലാണു” ഈ ദ്രശൃങ്ങ 

ളെല്ലാം മനസ്സു'നു പൊരുത്തപ്പെട്ടിരിക്കുനാതു”. ഈ പെദരു 

ത്തമാണെ” കാഴ്ക്തര ഹേതുവായിരിക്കുനാതു”് ഇങ്ങനെയാണു" 

(മനസ്സിന്റെ) സരം്ലാത്മകമായ ഈ ജഗത്തു” മനസ്സീ൯വിഷ 

യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതും ആത്മാവു സജല്ലിച്പുളവായതല്ലാത്തതി 

നാല് ഈ ജഗത്തു” ആത്മാവിനു” വിഷയമല്ല. ആത്മാവു” ഒരു 

സ്കമില്ല. അപ്രകാരം നിവ്വിഷയിയും അതിനാല് നീര്വ്വികഃ 

രിയയമായിരിക്കുന്നു. ആത്മാവിന്റെ ഈ നിവ്വിഷയത്വം വെളി 

പ്പെട്ട വരുമ്പോം അതുവരെ ആത്മാവിന്െറ വിഷയങ്ങ 

ളായി താദാത്മൃപ്പെട്ട നിന്നിരുന്ന ഈ ദുശ്യപ്രപഞ്ച വിഷ 

യത്തിനു നിച്ചൃപ്പ്പൊറതിയില്ലാതെ വരും. അച്ഛനമ്മമാര് 

ഭെകവിട്ട പുത്രനെ നാട്ടുകാരും വെവക്കുകയേയള്ളൂ. അതു 

പോലെ തൃത്മാവു തള്ളിക്കളയൃയനാതിനെ ഇന്രിയങ്ങാംക്കോ 

മനസ്സ്ീനുമോ വച്ചുകൊണ്ടിരീക്കാനെക്കേന്ില്ല. മനസ്സു” 

സ്വന്തം ഗുണങ്ങളെ ഇന്്രിയങ്ങാംക്കു പകര്ന്നു കൊടുത്തിട്ട് 

ആ ജന്ര്രീയഗുണങ്ങാം ഇരിയ ചേഷ്ടകളിരുക്കൂടി പ്രതി 

ഫലിച്ചാലുള്ള നിഴലാണ് ഈ ജഗത്തെന്നറിയുമ്പോം 

അന്ധകാരനിബിഡമായ .ആവരണമാണു ശിഷയനേര്പ്പെ 

ടുന്നതു”. അതിനാല് ഈ അവസ്ഥയെ “ഇന്ദ്രിയങ്ങള് നിഴ 

ലിച്ച കേവല മെന്നു പ്രറഞ്ഞു. 

ഈ കേവലാവസ്ഥ- ഗുരുപദേശശുവണത്താല് മാത്രമേ 

ഒഴിഞ്ഞു മാവന്നുള്ളൂ. ഇപ്രകാരം ജീവബോധം നിഭഗ്്രഷം വിട്ട 

നീങ്ങി ആത്മസാക്ഷാലൂാരം ലഭ്യമായ ശേഷവും ജീവബോധ 

വാസന . പിനം അവശേഷിച്ചു നില്ലന്നു. ജുക്കാരണത്താല് 

ഈ സകളകേവലങ്ങംം (ജാ സമയം മനസ്സു ല്ലാതെ വരുനതി 
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നാല്) ആത്മസ്വരൂപത്തെത്തനെ വലയം ചെയ്തു" ഹനിക്കാന് 

ഒരുദ്വെടുന്നു. ഇവിടെയും ഒരു മുമുക്ഷുവിനു ഏകശരണം ഗുരു 

തനൊയാണു”. ബ്രഹ്മംതന്നെ ഗുരുവായ! ആവിര്ഭവിച്ചു” സ്വസ്വ 
രൂപത്തെ ശിഷ്യനു പ്രദാനം ചെയ്ത” അവനെ കരുണയോടുക്ൂടി 

ഉദഭ്ധാരിച്തു് രക്ഷിക്കുകയാണു അവിടെ സംഭവിക്കുനതും. ഇതോ 

ടുക്രടി വാസനകളും നീങ്ങി സാക്ഷാല്്യാരം അനുഭവത്തില് വരു 
കയും ചെയ്യുന്നു. തിരിയില് പഠറിനിനു എണ്ണുയെ മാത്രമല്ലാ 

ആ തിരിയെക്കടി ഒടുവില് അഗ്നി ആഹരിക്കുനാപോലെ തന്െറ 

ജീവമ്ലോധത്തെ ഒഴിപ്പീച്ചുനിന ശിവത്തില് താനും ഒഴിഞ്ഞ 

ഴിഞ്ഞ പരീപൂര്ണ്ണു ശിവമാവണമെന്നുള്ളതിനാല്,ശിവന്തൂണിനര് 
പ്പിക്കു ന്, നിന്നെയു' മെന്നും പറഞ്ഞു. 

ഭജിക്കി........നായ“വരും--മുന്ചൊന്നാപ്രകാരം തന്നൊത്താന്നെ 
ശിവനാര്പ്പിു ശിവസ്വരൂപമായിത്തീരാതെ, ശീവത്തെ 

ഭജിക്കാന് തുടങ്ങുന്ന ഒരുവ൯ ശിവം അന്ത്യമായി അക 

ന്നകന്ന പോവുകയേ ഉള്ളൂ. 

ഈ പദത്തില്, ഒരിക്കല്, സകളകേവചങ്ങളറവ സാക്ഷാ 

ലൃരിച്ചശേഷം വീണ്ടും ഒരിക്കല്ക്രൂടി ഈ സകളകേവലങ്ങം 
ഉണ്ടായി നശിക്കുനതിനെപ്പുററി വറയുന്നതെന്താണെന്നത 

നോക്കാം. ഒരു ജീവനുള്ള വസ്മൂവിനെ തലവേറെ, ഉടല്വേറെ, 

ആയി കണ്ടിച്ചിട്ടശേഷവും (അതായതു” ആ ജന്തു മരിച്ചുശേഷവും) 

ആ ഇരു, കണ്ടങ്ങളും അഥവാ ജഡങ്ങളും വിണ്ടും അല്പം തുടിക്കു 

ന്നതു കാണാം. ഈ തുടിപ്പു” ഒരു ജീവനെറയോ, ജീവനുള്ള 

ജഡത്തിന്േറയോ അല്ലല്ലോ. വെറും ജുഡ്ഥം സ്വയം €ലഷ്ടിച്ച 

തില്നിനും നാം മനസ്സ്സിലാക്കുന്നതു ഉടലില് പററിയിരുന്ന 

ജീവത്വസംസ്ല്രാരത്തെയാണ്. മഴനിന്നാലും മരം പ്പെയ്യുന 

പോലെ. ഉദാഹരണങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചു” ക്ഷണനേരംകൊണ്ടു” 

അവശേഷിച്ചിരുന്ന സംസ്യ്ലാരാവശേഷം നീങ്ങിപ്ലറോകാനുള്ളതേ 
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യുളട്ട. പക്ഷെ, സാക്ഷാത്ക്കാരവേളങ്കില് സാക്ഷാത'ക്കരിക്കുന്ന 

വൃക്തിയെ സംബന്ധിച്ഛിടത്തോളം തക്കസമയത്തുള്ള ഗുരുസ 

ഫായം ഇള്ലെങ്കില് പുനര്ജ്ജന്മം നിശ്ചയമാണ്. കാരണം 

ഏതൊരു വാസനാവിശേഷത്താലാണ്ടോ ആ ജന്മം അവരണ്ടാ 

യിരിക്കുന്നതു”, ഏതൊരു വാസനയാറേ : ഇനീയും അവനു ജന്മാ 

ന്തരങ്ങളെ കൊടക്കുമാറായി അവശേഷിപച്ചിരനാത്ു് ആ വാസ 

നകളാണിപ്പ്പോം തലപൊക്കുന്നത്. ഭശമപുരുഷദദഷ്ടാന്തത്തില് 

ഏതു (പത്താമന്) ന് തന്നെ: എന്നു ദുഃഖിതനായ പത്തദമനു 

പാന്ഥന് പറഞ്ഞു കൊടുത്താലും മു൯ദ്രാന്തിയുടെ സംസ്ക്ലാരവൈ 

ഭവത്താല് സത്ൃമറിഞ്ഞാലും സത്ൃത്തെക്കാണാതെ പിന്നും 

പകച്ചുനിന്നു പോകുന്നു. ഇവിടെ സാക്ഷാല്ല്ാരനന്തരവും 

ആത്മവാസനയാല് വരുന സകളകേവലങ്ങളെയാണു കറിക്കു 

ന്നതു”. അതുന് ആകുന്നു.” അതു് എന്നു പാന്ഥന് കുറിച്ചതു” 

താന് അന്വേഷിച്ചുനില്ലന പത്താമഭനയാണെനറിയാന് ഒരു 

ബുഭ്ധിമുട്ടുമില്ലെങ്കിലും യാതൊരുകാരണവും ക്രടാതെ അവനുഭൂമം 

ഏര്പ്പെടുന്നു. ഇതിനുകാരണം അതുവരെ പത്താമനെക്കാ 

ണാത്ത ശുൂന്പൃത്തില് നിസ ആ ആം. ശുന്പൃത്തെ മശ്രുമ്യമാണെ 

സറിഞ്ഞു എങ്കിലും അവന് വാസനാബലത്തെ അതിജീവിച്ചവ 

നാകടത്തതാണു്. അതിനാല് ഏതെനനറിയാമെന്നുള്ളവനുതനെ 

ഏത്തു" റ? എന്നു ദ്രമമുണ്ടായിപ്പ്പോയതു സകളം. ഇതിനു കാരണം 

വാസനയാണു". 

അടുത്തതായി നീതന്നെ" എന്നു കേംക്കുമ്പോരം “ഞാനോ, 

ഇതുവരെ ഈ അദന്വേഷങ്ങളെല്ലാം ഞാന് നടത്തിയിരിക്കുവെ, 

കാണപ്പ്പെടേണ്ട ബം അന്വേഷണം നടത്തിയ ഞാനാണെന്നോ 

എന്ന ഒരു പ്രചണ്ഡാന്ധകരം അവനെ മുടിപ്പോകുന്ു. കാണ 

പ്പെടേണ്ടയാ0ം എല്ലോം (തനിക്കു്) അന്മ്ൃയനായിത്ത നനെയി 

രിക്കും എന്നൊരു വാസനാഖലെലം അവനിര വേരുറച്ഛി 

രുന്നു എനതാണിതിനു കാരണം. ഇതിഡപശാണ്യായി പത്താ 

മനെ അന്വേഷിക്കുകയും എണ്ണുകയും ചെയ്കവം...൨ സ്ഥോനം 
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പാഠ്ഥന്൯ ഏറെറടുത്തു” എണ്ണീക്കാണിച്ചുകൊടുക്കുമ്പോം മാത്രം 

ഇതുവരെ താന് തന്നെ വിട്ടു് അമ്മായി പ്പത്താമനെ 

അന്വേഷിച്ച അമളി മനസ്സീലാകുന്നതു”. ഇവിടെ എണ്ണ്ണീയ 

ആളമിന്െറ സ്ഥാനം പാന്ഥന് ഏറെറടുത്തപോലെ ശിഷൃനന്െറ 

സ്വരുപത്തെ ഗുര തന്െറ (്ബഹത്) സ്വരൂപത്തില് ആററിച്ചെ 

യ്പ്പ്യോഴം മാത്രമേ ശിഷ്യനു” സംശയ നിവ്ൃത്തിവരുന്നുള്ള. സ്വസ്വ 

യൂപം അനുഭവപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. “അഭ്ധൃത്മവിചാരം 

പാന യിൽതനിന്നും പ്രസക്തഭാഗം ഉദ്ധരിക്കാം. 

നിദ്രകൊണ്ടെള്ളഭിഭവം 

ചിത്തത്തിന്നതുതന്നെ ഖയമെന്നുംചൊല്ലന്നും 

ക്രടെക്കുടെവിഷയങ്ങളില് ചിത്തം 

വാസനയാപോകുന്തതു വിക്ഷേപം 

ലയാവിക്ഷേപം രണ്ടുമല്ലാതെ കണ്ടി-- 

ട്രയില് ചിത്തം രാഗാദിദോഷത്താല് 

മുഡ്ധഭാവേന തുഷ്ണ്ീമവസ്ഥയെ 

പ്രപോിച്ചീടുന്നതട്ല്ലോ കഷായവും 

അഖണ്ഡാലംബനാവമസ്ഥയില് ചിത്തവും 

അഖണ്ഡാനന്ദരൂപമായിടാതെ 

വൃത്തിയില് പ്രതിബിംബിതാനന്ദത്തെ 

ആസ്വദിപ്പതല്ലേഃ രസാസ്വാഭം. 

ഇപ്രകാരം സമാധികാലത്തുള്ള 

വിഘ്മങ്ങളെ പരീക്ഷിച്ചുനന്നായി 

നീദ്രക്കുംകൂടെ സാക്ഷിതാനെന്നോത്തു 

ലയമഃശുപരിഹരിച്ചീടണം. 

വിഷയേ ദോഷചിന്തനവും തഥാ 

സ്വാത്മാനന്ദാനസന്ധാനവും ചെയ്തു 

വിക്ഷേപത്തെക്കളയണമാത്മാനു 

സന്ധാനത്താര കഷായത്തെ നീക്കുണംം 
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വൃത്തീവിസ്മൂരണത്താല് രസാസ്വാദം 

സത്വരംനിവ്ൃത്തിച്ചുകൊള്ളേണമേ? 

ഇതില് പറയുന്ന രസാസ്വാദമത്രേ പ്രസ്തുത 2//-ാം പദ്യ 
ത്തില് കാണന “കേവലവാസന'. മുലഗ്രന്ഥത്തില് :മരുഴംക്കേ 

വല സകളമാറേറി? ഏന്നു പറയുന്ന  പ്രിയയെപ്പുററി ശ്രീ ശം 

രാചാര്യർ വിവേകചുഡാമണിയില് പ്രതിപാദിക്കുന്നതെത്തെന്നു 

നോക്കാം, 

ഏകാന്തസ്ഥിതിരിന്്രിഭദയാപരമണേ 

ഛേതുര്ദമശ്വേതസഃ 

സംരോധേ കരണം ശമനേ വിലയം 

യായാ ഭഹം വാസനാ. 

തേനനേന്ദരസാനുഭൂതി രചലാ 

ബ്രഹ്മീസദാ യോഗിന-- 

സ്തൃസ്മാച്ചിത്ത നിരോധ ഏവ സതതം 

കായ്യയപ്രയത്നോ മുനേഃ, 

ഇതില് പറയുന്ന സാനുട്ടൂതിയുണ്ടാവു൦ പ്പം. അയിനെ 

അനുഭവിക്കുകയാണെങ്കില് തന൯ൂലം ആ ആനന്ദത്തിനു ചഷനം 

ഏര്പ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ു. ഈ ചലനം (ആനന്ദ) മയക്കത്തി 

നിടവരുത്തും. മുദഖത്താല് വരുനതായാലും ആനന്ദത്തുല് വരു 

ന്നതായാലയം മയക്കം ശ്രന്ൃയത്തിനു വഴി തെളിക്കുനാതാകയാരല് 

ആനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നതിനെ നിഷേധിക്കുകയാണു" ഒഴിവിലെഃ 

ടുക്കത്തില് ചെയ്യുനാതു”. ആനന്ദം അന്രഭവിക്കുക ഏന്നവനാല് 

ആനന്ദം വേറെ, അനുട്ടൂതിവേറെ,അനുഭവിക്കുവനന് വേറെഎന്നഃ 

അപ്ലൈത ധ്വംസനത്തിനിടയാകും. താന് സ്വതത്തരനായും തീരു 

ന്നില്ല. അതിനാല് പഞ്ചസാരയെപ്പ്പോഖെ ആനറ്ദം സ്വരൂപ 

മായി ഭവിക്കുകയെനന ഉത്തമ മാഗ്ക്ണുത്തെയാണു' ഒഴിവിലൊടുക്കു 

ത്തില് ഉപദേശിക്കുന്നത്. 
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ഈ പേരീമ്പാനുഭടൂതിയേ  സ്വരുപമായിത്ത"രണമെന്നുള്ളതാ 

യീരിക്കണം ശ്രീ ശങ്കരാചായ്യസ്വാമികളും “അചല എന്ന പദ 

പ്രയോഗം കൊണ്ടുദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നതു”. പക്ഷെ ഈ “ആനന്ദാ 

നുട്ടതി “നിരന്തര?മായനുഭവമാകുന്നു' എന്നാണു് വ്യാഖ്യാനത്തില് 

ആഗമ നന്ദ സ്വാമികം അഭിപ്രായപ്പെടുന്നുതു". 

മരുഥംക്കേവലസകളം --- ആനന്ദ ലഹരിയാല് മൂര്ച്ണിതനായി 

പോകു കേവലവും, ആനന്ദ ലഹരിയാല് ഇളകി ഉന്മത്ത 

നാകുന്ന സകളവുമാണു* വിവക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതുഃ. 

ഭൂദഖം കൊണ്ടുള്ള മൂര്ച്ഛയും ആനന്ദം കൊണ്ടുള്ള മൂര്്ഛൂയും 

വര്ജ്യം തന്നെയാണ്. നിത്യാനന്ദത്തില് നില്ക്കുന്ന 

ശിഷ്യൂന്െറ സ്വര്രപവും ആനന്ദമാത്ര സ്വരൂപിയായ ഗുരു 

വിന്റെ സ്വരൂപവും ഏകകമായി ഭവിക്കുന്നതിനാല് ആനന്ദം 

കൊണ്ടുള്ള മൂ൪ച്ഛുയ്തൃവകാശമില്ലാതായി വരുകയും ചെയ്യുന്നു. 

ഈ ആനന്ദാതിത.ം ഗ്ുരുകുഃരുണ്ൃത്താല് സംഭവിക്കുനാതു 

മാണു". 

ഈ ആശയത്തെ അടുത്ത പദത്തില് ക്രടുതല് വിശദീകരി 

ക്കന്നണ്ടു”. 

ദൂഷ്ടാവിന്നെതിരായ ദൃശ്യമഖിലം 

പൊയ്യ്യേന്നു വേദജ്ഞനും 

വിട്ട്ടാതെ തൊടുന്നു ശൂന്യ, മതിനാ- 

ലുണ്ടാം പുനര്ജന്മവും; 

ബോധം പോയ് പരയോഗമാനാ നിലയോ-- 

ടാനന്ദവായ്ക്കും സ്വയ 

പാനന്ദത്തിലഴിഞ്ഞതീത നിലയിൽ 

ത്തീരും പിറലപ്പൊക്കെയും, പി 
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കണ്ണീരു കാണപ്പെട്ട കാഴ്ചകളൊന്നും കണ്ണാകാത്തതുഭപാലെ 

യും തനിക്കെതിരായി, അന്ത്യമായി നിന്നതെല്ലാം താനാകാത്തതു 

പോലെയും ഈ ദ്ടശ്യപ്രപഞ്ചത്തെ വേദാന്തികം മിഥ്ൃയെന്നു 

പറയുന്നും അങ്ങനെ തനിക്കു ചുറ൨ം തോന്നുന്ന സ്വൃശുമ്പൃം 

ബ്രഹമമെന്നും അതു താനാണെന്നും ബോധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന 

തീനാലാണു* നീ നിത്ൃനാണെങ്കിലും നിനക്ക് ജനിമൃതികറം 

ഉളവാകുന്നതു”. അതിനാല് ന് സ്വതന്ത്രനാകാന് നീനക്കു* 

ജിവബോധം ഒഴിഞ്ഞിടത്തുളവാകനാ പരയോഗവും ആനന്ദാനു 

ഭവവും നിന്നെ വിട്ടൊഴീയണം .എന്നു താല്പര്യം. 

അറിവിനുമറിവായ”, നിനേകമായോരഖണ്ഡം 

നിറവതുകുറയും മാറായ് സൂരിച്ും, മറന്നും, 

നിയതിയിലിഹനിന്നെ സ്സൃഷ്ടിചെയ്യും ശിവത്തെ 

ജ്ജളതയൊടഥ സൃഷ്ടിച്ച, നീ സംഹരില്പൂ 

അവതിയു മൊരുകലേത്തെങ്ങുമില്ലാതവണ്ണം 

പെരമിതിലൊരുദോഷം നീക്കിടാനാവതല്ലേ. 

വിനയിതു സതതം ന് ചെയ്തതും മാറിടാതെ- 

ഞ്ങഥെ ജനിമൃതിദൂദഖം മാറിനില്ലം നിനക്കും? 89 

അഖണ്ഡവും- നീവ്വിഷയവുമായ തന്െറ സ്വരൂപത്തെ 

ഓര്മ്മിക്കുകയും മറക്കുകയും . ചെയ്യുന്നതിനാല് അതിന്െറ പരി 

പൂര്ണ്ണുത്വത്തിനു ക്ഷയം വറ൨ന്നു. ഇങ്ങനെ യോഗാഭ്യാസങ്ങ 

കാലും മറവം സ്വസ്വരുപത്തിന്െറ പൃര്ണ്ണുത്വത്തേയും അഖണ്ഡ 

ത്വത്തേയും പങ്ംവയ്ക്ുനതിനാല് സൃഷ്ടരീയേര്ല്പെടുന്നു. വില 

ഈശ്വരന്മാരേയും നാം തന്നെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ശിവത്തെ ഓര്മ്മി 

ച്ുവനാണു” ശിവത്തീന്െറ സ്തൃഷ്ട്രികത്താവു". അതിനാല് 

ശിവത്തെ. ..... സൃഷ്ടിച്ച വി൯സംഫരിക്കും എന്നു പറഞ്ഞു. 

അതിനാല് താന് സ്വയം ശിവമാണെന്ന പരമാര്ത്ഥത്തെ 

വിവേകം കൊണ്ടുണന്നു" എപ്പോഴും ശിവമായിരിക്കുക എന്നതില് 
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കവിഞ്ഞു ലോകര് ചെയ്യുന്ന ക്രിയാമാര്ഗ്ഗുങ്ങളും യോഗമാര്ശ്ു 

ങ്ങളും ധ്യനേപുജാദികളും നിഷ”ഫലമാണെന്നു സ്ഥാപിക്കുന്നു. 

സകളകേവലമാം സ്മൃതി, വിസ് മൃതി 

പ്പകകം മാറിവരുന്നതു കാരണം 

ഉടലെടുത്ത പ്രിയാപ്രീയമാം ഭവ 

ഴയിലാണ്ടു വിറച്ചുവനെത്തദാ, 

ഇരുളകറവമിനന്, ചെവചെമ്പിനെ- 

ക്കനകമാക്കിയ വേദിയുമെനപോൽ 
അരും നിറഞ്ഞൊഴുകും പടിനോക്കിയും, 

കരുണയോടു പുണ൪ന്നതലോടിയും, 

അറിവിനാലറിവാക്കിയെടുത്തു, തന് 

നിറവിനുമ്ളിലിവന്നെയനന്തൃനായ് 
കരുയി, യത്തിരു ജ്ഞാനവിനോഭനാം 

ഗുരുവരന് പരമുക്തിയിലേററിനാന്. 80 

ചിത്തത്തിന്െറ സകളാവസ്ഥയില് വിചാരവും കേവലാ 

സ്ഥവയിൽ വിസ് മൃതിയുമേര്പ്പെടുന്നു. ഇവ രണ്ടും മനസ്സിനെ 

എല്പപോഴും കലുഷമാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനാര മനസ്സിന്െറ 

ശത്രുകളൊണു”. ഈ ശത്രുത്വത്താല് ലോകത്ത് ഇഷ്ടാനിഷ്ടുങ്ങം 

ഉണ്ടാകുന്നു. ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങളാണു"സംസാര ദുദഃഖത്തിനു ബീജമായി 

നില്ലന്നവയും. 

ചിത്തത്തില്നിന്നം സകളകേവലങ്ങളെ മാറവനതിനാല് 

ഗുരുവിനെ :ഇരുളകറവമിനന്൯? എന്ന പറഞ്ഞു. സ്വ൪ണ്ണാംശം 

ഉണ്ടെ പറയാന് വേണ്ടി മാത്രം കലർന്നുള്ള ചെമ്പിനെ വേദി 

യില് പുടം ചെയ്ത്” തികഞ്ഞ സ്വര്ണ്ണുമാക്കുന്നപോലെ പരബ്രഹ്മ 

നിര്മ്മല ബീജമായ ജീവാത്മ സ്വരൂപത്തെ ഗുരു തന്െറ നിറ 
വുററതും അഴിവററതുമായ ബൃഹത"സ്വര്രപമാക്കിത്തീര്ക്കുന്നതി 

നാല് “ചെമ്പിനെക്കുനകമാക്കിയ വേദി? ഏന്നും ഗ്ൂരുകാരു 

ണ്ൃത്തെ സൂരിച്ചു. 



അധികാരം നാലു”, 

ക്രിീയാനിവൃത്തി 
(ആമാ ടി 

(മുക്തിയെ പ്രാപിക്കുന്നതിന” യജേഞാപഠസനാഭദി കമ്മ 

ങ്ങളും മറവം വിഘാതങ്ങളായതിനാല് അവ ഒഴിവാക്കേണ്ടതിനെ 

പ്പററീ ഈ അധികാരത്തില് പറയുന്നു.) 

നാമദങ്ങാട്ടറിഞ്ഞാലും നമ്മെയിങ്ങറിയാത്ത 

ടപ്രതങ്ങളല്ലോ തത്ത്വങാലമെന്നണരാതെ, 

സ്വന്തമായ് പ്പോലും ബന്ധംവിട്ട,ന്നൃബന്ധ വുംപോയ്* 
ചത്തകണ്ണെൊത്തനങ്ങാതുള്ളൊരിത്തത്ത്വങ്ങളെ 

വച്ചപോലെടുത്തും പിന്നാവിധം വിണ്ടുംവച്ചു- 

മിഛപോല് ദ്രുപം നാംകിപ്പൂര്ണ്ണുമെന്നാരാധിച്ചും 

ഇങ്ങില്ല, യെങ്ങോകാണും കാഴ്ചയെന്നുത്ഘോഷിച്ചും 
.തേങ്ങിയും താങ്ങിതുതുങ്ങി, മോങ്ങിയും മയങ്ങിയും 

വീണു രണ്ടും പീരണ്ടും ചാക്കാടി൯ പേക്കത്തത്രേ 

കാണിപ്പൂകുറവം ഭ്രാന്തചിത്തരാം കര്മ്മിക്കട്ടം. 

സ്വന്തമായ്............ വീട്ട്--ഒരുകല്ലെടുത്തിട്ട് കൈവിട്ടാല് അതു 

താഴെവിഴുന്നു. കല്ലു” ജഡമാണ്. എന്നാലും (താഴെ) 

വീഴുക എന്ന വൃത്തിയെങ്കിലും ആ ജഡം ചെയ്യന്നുണ്ടു. 

ഇങ്ങനെ സ്വന്തമായി വീഴാനുള്ള വൃത്തിവൈഭവംപോലു 

മില്ലാത്ത (തത്ത്വങ്ങ0ം) ഏനാര്ത്ഥം. 
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ഇത്തത്ത്വങ്ങം-- ഒരുതത്ത്വത്തെ ആധാരമാക്കിയാണു" ഒരുഭദ 

വനെ ലോകം സൃഷ്ടരീക്കുനതു്. അങ്ങനെ ഓരോതത്ത്വ 

ത്തിന്െറയും അടിസ്ഥാനത്തില് സ്തൃഷ്ട്രീക്കല്പെടുടന്ന ദേവ 

ന്മാരെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. 

സര്വ്വജഗല് സ്തൃഷ്ടികര്ത്താവായൊരാളുണ്ടെങ്കില് ത്ത 

അഖണ്ഡ ഈശ്വരദൈടവം, അതിനെ അറിയുന്നു, തന്നീലാണി 

രിക്കുനാതെടന്നാര്മ്മിക്കാതെ ഒരിശ്വരനെ പലപല ദൈവങ്ങ 

ളാക്കീ, കര്മ്മി ര്രവയുടെ പിന്നാലെ പോയി തനിക്കു താനീല്ലാ 

ത്തവനായി ശുന്ൃത്വത്തിലവസാനിക്കുന്നതിനാല് സ്വന്തമായ്... 

ബന്ധവും പോയ്? എന്നും, “ശിവനാണ്? “വിഷ്ണുവാണു”" എന്നും 

മറ൨ം നാം ഭജിക്കുന മുര്ത്തികം ഭജിക്കുന്നവഭര അറിയാതിരി 

ക്കുന്നതിനാല് അവ ഒ്പ്രേതങ്ങ്ളാഭണന്നും, ഈശ്വരന്മാര്ക്കു” 

നാം കല്ലിീക്കുന്ന ഗുണങ്ങളും ചൈതന്പൃവുമല്ലാതെ സ്വന്തമായില്ലാ 

ത്തതിനാല്' ചത്തകണ്ണ്ൊത്തു” "എന്നും ഒരു ഈശ്വരഗുണത്തെ പല 

താക്കി അംശിച്ചിട്ട” ഓരോന്നിനേയും മുര്ത്തീകരിക്കുന്ന ദേവന്മാര് 

ഓരോരുത്തരും വൃര്ണ്ണുമാണെന്പാരാധിക്കപ്പെട്ട വരുനാതിനാല് 

“വച്ചപോലെ........നനാരാധി്മും” എന്നും, മിഥ്യയായ ഈശ്വരനെ 

പ്രീതിപ്പെടുത്താന് മ൫൬൬, തന്തങ്ങളേയും, വൃജാവിധികളേയ്യം 

ആരാധനാക്രമങ്ങളേയ,ം മറവം കര്മ്മികം കല്ലിച്യൂവച്ചു” പലേ 

ഗോഷ്ടികം കാണിച്ചുവരുന്നതിനാല് “ഇങ്ങില്ല............പേൾ 

ത്തത്രേ' എന്നും പറഞ്ഞും 

ചെയ്യേണ്ട കര്മ്മമെല്ലാം ചെയ്തിട്ടു മാത്മലാഭം 

കൈവരാഭേററം നിരാശപ്പെടടതിന്നു ശേഷം 

സത'ഗുരുവരന് തന്നെപ്പൂണൃത്താല് പ്രാപിച്ചോനായ്, 
ഗത'ഗഭാക്ഷരങ്ങളാലഭയം പ്രാര്ത്ഥിപ്പ്പോനെ 

സ്വസ്ഥനായിരത്തിത്തരു നിതൃസരഖ്യത്തെ നംകു- 

മുത്തമന് മഹാത്മാവേ സത്ൃയനാം ഗ്ലരുവാകും; 
ചെറവവീഴ്ലക്കുമിടയാക്കിടുമന്യന് വിശ്വം 

്കൃഷ്ടരിക്കും വിധാതാവും, കാലയമായിത്തിരം. ക 
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ചെയ്യേണ്ട കര്മ്മമെല്ലാം -- ആത്മലാഭത്തിനു വേദാദികം വിധി 

ച്ലിട്ടുള്ള മാഗ്ലങ്ങളെല്ലാം. 

നിരാശപ്പെട്ട്-ഞത്മലാഭം കിട്ടാതെയും അതിനായിച്ചെയ്ക പ്രയ 

ത്അങ്ങാം നിഷ്ഫലങ്ങളായിത്തിന്നം ക്ഷീണിച്ചവനായി. 

പൂണൃത്താല് _. വൃു൪വ്൮വപുണൂപരിപാകത്താല് 

സ്വസ്ഥനായിരുത്തി _. കര്മ്മാദികളാലും മറവം ആത്മാവിനെ 

അറിയാനൊക്കുകയില്ല എന സതൃത്തിനെ അറിയിച്ചു" 

അവനെ ചയ്യാക്രിയാദികളില് നിന്നും നിവത്തിപ്പിച്ചവനാ 

ക്കിച്ചെയ്ക്്. 

നിതൃസാഖൃത്തെ നംംകീ--സര്വ്വവും നിവത്തിക്കുമ്പാം ഉണ്ടാ 

കുന്ന ആത്മലാഭത്തിന്െറ സരഖ്യസ്വരുപത്തിനാളാക്കി 

ച്ചെയ്്ക്. 

ചെറവവിഴ്ചക്കും--മുക്തിക്കായി സ്വ്വവും നിവത്തിക്കുക എനാ 

നേരായ മാര്ശഗ്ശൂത്തിനു വൃത്യാസമായി എന്തെങ്കിലും ഉപദേ 

ശിക്കുന്ന കുറഠത്തിരു്. 

വിശ്വം... മായിത്തീരും-വീണ്ടും സൃഷ്ട്രിസ്ഥിതിീസംഫാരങ്ങളില് 

പെട്ടുഴലാന് ശിഷ്യനു കാരണക്കാരനായി ഭവിക്കും. 

അഗിക്കോതിയ ജീണ്ണു,മാറവവതിനായ് 

കുക്കൊന്നംച്ചിട്ടു, മേല് 

വയ്ക്യോലാലതു മൂടിവച്ചു, മലവീ-- 

ടും മട്ടു കേഴുന്നപോല്, 

ഏതൊന്നിന്നുമതായിരന ശിവനെശ”-- 

ശുഭ്ധീകരിച്ചീടുവാന് 

തോതായര്ച്ചുന, ഷോഡശാദി പലതും 

ചെയ്യും മുഴു ഖ് ദ്രാന്തരും; 
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വെള്ളത്തെക്കഴുകി,സ്സ്വയം നിഴല് പുത-- 

ച്ലാനീകരമ്ണീടുവോ- 

കെള്ളോളം ശരിയാരെയോതു,മറിയാ-- 

തോതുന്നു ഞാനെങ്ങനെ ? 

തന്നെത്തനൊെയുമെന്നുദവേണ്ട, സകലം 

തന്നുള്ളിലാക്കും ശിവ... 

ത്തിനൊത്തന് മതിയില് ഗ്രഹിച്ച കഥകേ-- 

ട്ടിട്ടില്ല യിന്നോമവും. (യുശമകം) ള് 

എല്ലാ ആഹാരങ്ങളേയും ദഹിപ്പിക്കുന്ന അഗ്നിക്കു" അജീണ്ണും 

പിടിപെട്ടുവെന്നാരോപിച്ചു ധ്രിഹാരത്തിനൊരുങ്ങിയാലെങ്ങ 

നെയോ അതുപോലെയാണു” എല്ലാ ഉയിരിനും ആശ്രയസ്ഥാന 

മായ ശിവത്തിനു” എന്തോ കുറവു സംഭവിച്ചതുപോലെ ഹോമാദി 

കര്മ്മങ്ങളാലും മറവം ശ്ുഭ്ധീകരിക്കാനൊരുങ്ങുന്നതും. ശിവ 

ത്തിനെ കളിപ്പിു നീരമ്മലമാക്കാ൯ തുടങ്ങുന്നതു” വെള്ളത്തെ 

നീര്മ്മലപ്പെടുത്താന് വെള്ളം കൊണ്ടുതന്നെ കഴുകുമ്പോലെ 

യാണു”. ഏതിരും അതീതനായ ശിവം ബോധത്തില് അമഞ്ഞു 

നില്ലയന്നുവെന്നു” കമ്മിക€ം ഭാവിക്കുനനതിനാല് നിഴല്പുൂതച്ചെ 

്ീടവോര്* എന്നും ശിവത്തെ ധ്യാനിക്കുന്തോവം അതകനകന്നു 

പോകന്നതിനല് നിഴലിന്െറ നീളമളക്കാന് നോക്കുനപോലെ 

യാണെന്നും പറഞ്ഞു. ശിവസത്ൃം അറിയുനവരും കമ്മികളായി 

ത്തീരുനതിനാല് അവര്ക്കു” ആരണേ തുല്യമെന്നു പരയാന് 

എന്നും വറഞ്ഞു. 

നീന്തീടുനവരുള്ള മൂഃഖമണുവും 

വെള്ളത്തിനില്ലേ, നട- 

പ്പ്ോന്തന്ക്കലേശമെഴാ വഴിക്കു, മതുപോല് 

മൂഡന് വചിച്ചുള്ളതും, 

ആററിന്വായ് പൊതിയുന പോലെ, കയറാ൯ 

വിണ്ണേണിചാരുനനപോത, 
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കാററിന്കാലുപിടിച്ച പോലു, മീതര- 

ക്കെന്തേഫലം ചെയ്യുവാന്? ട്, 

കര്മ്മികഠം, എങ്ങും ഈടുരുവെ നിറഞ്ഞു” എത്രയു ബൃഹ 

ത്തായ്, ആനന്ദസാഗരമായി ഭവിക്കുന ശിവത്തെ ഒരു രപ 

ത്തില് ആവാഹിച്ചുനിത്താമെന്നു കരുതുസതിനെ “ആററില്വായ്" 

പൊതിയുസപോലെ' എന്നും, ജപ, യഞ്ജ, ഹോമ, ധൂപ, വജാ 

ദഭികര്മ്മങ്ങംക്കും അവ അനുഷ്ടിക്കുന്ന സ്ഥാനങ്ങംക്കും കര്മ്മി 

കംക്കും ഉം, പുറമായി ബ്ലഹത്തായിരിക്കുന്ന പുര്ണ്ണുശിവം 

എങ്ങും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വെന്തറിയാതെ വൂജാദികളില്ക്രടിയും 

മറ൨ം അറിയാന് ശ്രമിക്കുന്നതു" ആകാശത്തിനെ ഗ്രഹിക്കാന് 

ആകാശത്തില് ഏണിചാരി, അതിന്മേല് കയറിനിന്നു” പീടി 

ക്രടാന് ശ്രമിക്കുന്നതുപോലെയാണെന്നും, കാററിഒനപ്പപിടിക്കാ൯ 

(അതിനു കാലില്ലെന്നറിയാതെ) അതിന്െറ കാലില് കടന്നുപിടി 

ക്കാന് ശ്രമിക്കനാതുപോലെ, രൂപങ്ങാംക്കും അയപങ്ങംക്കും 

അതീതമായി, അയപാര്ൂപമായ ശിവത്തെ, കര്മ്മികറം നാമരൂ 

പങ്ങളില്ക്രടി പ്രാപിക്കാന് ശ്രമിക്കുന്നു എന്നും പറഞ്ഞിരി 

ക്കുന്നു. 

ആകാരം പോകവോനക്കടവെതു, പടവേ- 

താഴമേ, താഴിയേതോ 

മീകാനെപ്പോോലെ യോരോതുറകളിലലയും 

പാടുപെട്ടെന്നമുണ്ടോ? 

കായത്തെക്കാത്തവന്നാക്രിയകളമുചിതം 

യോഗികഠംക്കേതുകര്മ്മം? 

പൂര്ണ്ണുത്വം പിന്നെവൃത്തിപ്പെടടവതിനരുതേ 

കാല, മാകാശവും പോൽ. 9 

മീകാന്-കവ്പുല്ക്കാറന്. 
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യോഗി--ശിവയോഗി 

നിരാലംബനായും നിരാധാരനായും നില്ല്യന്ന ശിീവഭയാ 

ഗിക്കു* തന്െറ നിീരാചംബനത്തിനേറയും നിരഃധോരത്വത്തി 

നെറയും പ്രാപ്തിക്കു ആലംബവും ആധാരവും ഒരിക്കലും മാഗ്ലുങ്ങള 

ല്ലാത്തതിനാല് ആകാശം....... ..താഴിയേതോ എന്നു പറഞ്ഞിരി 

ക്ഒന്൯. ട്ടമിവിട്ടാല് ഉടനേ ഉള്ള ആകാശംതനെയാണു: ഹിമാല 

യത്തിനുമുകളിലുമുള്ള ആകാശവും. നിരാധാരത്വത്തെ പ്രാപി 

ക്കാന് ആധാരത്വം തടസ്സുമായതിനാല് പരിപൂര്ണ്ണ സ്വസ്വരൂ 

പത്തെ പ്രാപിക്കാന് കര്മ്മികംം അവലംബിക്കുന്ന സര്വ്വാനു 

ഷ്ലാന വിധികളും തടസ്സുമാണെന്നതിനെ കാണിക്കുന്നു. ഇനി, 

മാര്ഗ്ഗുങ്ങളില്ലെങ്കിലൂം ട്ടൂമിയില് നിന്നും ആകാശത്താകണമല്ലേദ 

എന്നാണെങ്കില്, താന് ഇപ്പോഴം ഇരിക്കുന്ന ട്ൂമിയേ ആകാശത്തി 

ലാണല്ലേദ സ്ഥീതിചെയ്യന്നതു” എന്നോര്മ്മിക്കേണ്ടതാണു'. 

തന്റ സത്യാവസ്ഥ അറിയുകയേ ഇവിടെ വേണ്ടിയുള്ള. അതാ 

യതു” തന്െറ മോചന സ്വരപത്തില്തന്നെ താന് ഇരുന്കൊ 

ണ്ടാണു” മോചിക്കാനാഗ്രഹിക്കുന്നതു" എന്നു* താനറീയേണ്ട 

താണു”. താന് ത്രീകാലങ്ങളിലും തന്െറ നിതയ, സത്യമായ 

(സ്വസ്വരൂപ) ശിവസ്വര്രപത്തെ വിട്ടപിരിഞ്ഞിട്ടിളെന്നറിയു 

കയേവേണ്ടു. ഇപ്പ്പോം ഈ പരമാര്ത്ഥത്തെ മറന്നുകഴിയുന്ന 

താന്, ലക്ഷ്യപ്രാപ്ലിക്കായി ഈ പരമാര്ത്ഥത്തെ ഉണരുകയേ 

വേണ്ടിയുള്ള. ഇത്തരുണത്തില് അനുഭവജ്ഞാനിയ3യ സാധു 

ഗോപാലസ്വാമി തൃപ്പ്ാദങ്ങഴം (ഈ വ്യാഖ്യാതാവിന്െറ ഗുരു) 

ആവത്തിച്ചാവത്തിച്ചുപദേശിച്ചിട്ടള്ള പ്രസക്ത ഭാഗം ഉദ്ധരിച്ചു 

കൊള്ളള്ടെ. 

തേന്നെ താന് പ്രാപിക്കേണ്ടതായിട്ടില്ല. താന് ആദ്യമേ, 

തനെ പ്രാപിച്ചവനാണു". നിതൃനിവത്തരും നിതൃപ്രാപ്ലനു 

മാണു” താന്, എലപ്പോം അന്വോഷണം ' മതിയാക്കുന്നവോ 
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അപ്പ്പോഗം. പ്രാപിച്ചവനാകുന്നു. അവന്, ഉന്മേഷവാനായും 

തേജസ്വിയായും പുണ്ണ്ണദുഷ്ടി യോടുക്ൂടിയവനായും ഭവിക്കുന്നു 

അതല്ലാതെ തന്നില്നിന്നും അന്യമായ ഡാധനമൂലം തനെ 

പ്രാപിക്കാന് ശ്രമിച്ചവന്െറ അടുത്തു സൂക്ഷിച്ചാഅു ചിലപല്പ്യോഥം 

അവന് ഇപ്പം എനിക്കു നല്ല ആഹാരം ലഭിക്കുന്നില്ല, പരീ 

സരം അരുക്രലമല്ല, ദാരിദ്ര്യം ബോധിച്ചിരിക്കുന്ന.. അതുമൂലം, 

സാക്ഷാത്ക്കാരം മുമ്പിലത്തെപ്പോലെ അത്ര ശരിപ്പെടുന്നില്ല, 

എന്നം മറവം പറയുനതു കോംംക്കാം, അപ്രകാരം ഉള്ളവന് 

സാക്ഷാല്ല്ലാരം പ്രാപിക്കാത്തവനും അന്ധ്യരെ വഴിതെററിക്കുന്ന 

വനുമാണാ. 

“ഏററവും എളുപ്പവും പ്രയാസമില്ലാത്തതുമായ സാക്ഷാത് 

ക്കാരത്തിനു താന് ഒന്നും ചെയ്യേണ്ടതായില്ലം പ്രജകഠംക്കെല്ലാം 

എപ്രകാരമാണോ രാജാവു വലിയവനായിരിക്കുന്നു, വാദിക്കും 

പ്രതിക്കും ജഡ"ജി ഒരു പോലെ തോന്നപ്പെടുന്നു, അതുപോലെ 

അതെല്ലാപേര്ക്കും ഒരുപോലെ വലുതാകുന്നു", 

ഇന്ന” ലോകത്തു” ഏററവും എളുപ്പമായ ഒരു പ്രവൃത്തിയു 

ണ്ടെങ്കിരു അത്ത സാക്ഷാല്ൃാരമാകുന്നു. അതിലേക്കു” താന് ഒന്നും 

ചെയ്യേണ്ട എന്നതിനെക്കാഠം എളുപ്പം മറെറന്താണു' ? പ്രപഞ്ച 

ദുഭഖനിവ്ൃത്തിയും ജഡദൂദഖനിവൃത്തിയും ഒരേസമയത്തു സംഭവിക്കു 

ന്നതിനു താന് ഒന്നും ചെയ്യേണ്ടാ എന്നതിനെക്കാറം എളുപ്പം 
മറ്റൊന്നുണ്ടോ? “തുടിയാത (ജീവനില്ലാത്ത,മിഥ്യയായു)മായയെ അറ 
ക്കനതിനും പരപൂര്ണ്ണുടബാധത്തെ പ്രാപിക്കുനനതിനും താന് 
ഒന്നും ചെയ്യേണ്ടാ എനാതിനെക്കാഠം ക്ലേശരഹിതം മറ്റെന്താണു"? 
നാമരൂപങ്ങളെ നശിപ്പിച്ചു” സച്ചീദാനന്ദത്തെ പ്രാപിക്കുന്നു 

തിനും അങ്ങനെ ജനനമരണാത്ീതനായി ഭവിക്കുന്നതിരും താന് 

ഒന്നും ചെയ്യേണ്ടാ എന്നതിനെക്കാറം സുഖപ്രദായ മാര്ഗ്ഗം മറെറ 

തുണ്ടു” ? നീത്ൃനിവൃത്തമായതിനെ നിവത്തിക്കുനനതിനും നിത 
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പ്രാപ്ലേമായതിനെ പ്രാപിക്കുന്നതിനരം ഒന്നും ചെയ്യാതിരിക്കുക, 

എനുറീയുക, എന്നതിനെക്കാം ശരിയായി മറെറന്താണു* ചെയ്യാ 

നള്ളതു” ? അപ്പ്പോം താന് ശബ്ദുരഹിതമായ പൃര്ണ്ണുകംഭം 

പോലെ ആയിത്തീരുന്നു. അന്വേഷണം നിലയ്ക്കുന്നു. ആശ 

ഒഴിയയന്നു. സംതൃഷ്ലിയെ പ്രാപിക്കുന്നു”. 

ഇക്കാരണത്താല് പ്രകൃതപദ്ൃത്തില് മീകാനെ ...ന്നുതുണ്ടോ? 

എന്നു ചോദിച്ചു. 

പൂള്റുത്വം ബം ശവുംപോല്.-_കാലം ഭേഭമില്ലാതിരിക്കവെ (കാല) 

ഭേദങ്ങളോടുക്ൂദി (ടതുക്കളോടുക്ൂടി). യും ഇരിക്കുന്ന. അതു 

പോലെ ആകാശം സ്വയം ഹാനിക്രടാതെ മറവ ട്ൂൂതങ്ങംക്കു 

ഹേതുവായും ഇരിക്കുന്നു. ഈ വൃത്തികാം ഉണ്ടാകുന്നതു 

അവയുടെ അപൃര്ണ്ണത്വത്തിലാണു”. പൂര്ണ്ണുത്വം വൃത്തി 

രഹിതമായിരിക്കുന്നു. ഈ പൃര്ണ്ണത്വത്തെ പ്രാപിക്കാൻ 

അപൃര്ണ്ണൂ (കര്മ്മ) ങ്ങളില് ക്രടിത്തനെ പോകണമല്ലോ 

എന്നു ചോദിച്ചാല് പൂര്ണ്ണുത്വത്തെ പൃര്ണ്ണുത്വം കൊണ്ടു 

തന്നെ പ്രാപിക്കേണ്ടതാണു്. ആകാശം വുൃത്തിപ്പെട്ട 

ണ്ടായ ഈ അപൂര്ണ്ണ (കര്മ്മ) ട്ൂമിയിരുനിന്നും വൃത്തില്പെ 

ടാത്ത, പൂര്ണ്ണ (അകമ്മ) ആകാശത്തെ പ്രാപിക്കാന് ള്ടൂമി 

യില്ക്രടിത്തനെ ഉയരത്തിലേട്ടു നടന്നതുകൊണ്ടു” വിശേഷ 

ഫലമെത്തെങ്കിലും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടോ ? കടപ്പുറത്തു നില്ലയന 

ഒരാ0ം ആകാശപ്രാപ്ലീക്കായി ക്ലേശിച്ചു നടന്നു നടന്നു" 

എവറസ്കിനെറ മുകളില് ചെന്നു നിന്നതുകൊണ്ടു* ക്രടുതല് 

വിശേഷമെത്തെങ്കിലുമുണ്ടോ ? 

തീയിരുകാളുകയില്ല യിന്ധന, മ൨൦, 

ഗവൃത്തിലക്ഷീരവും, 

സൃരൃന് തന്നിലിരുട്ട, മെന വിധമ-- 

ജ്ഞാനത്തെയും മാച്ഛിടും, 
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ജ്ഞാനത്തിനാദിധാന മോക്കിലതു രചാ- 

ല്ലീടാം ക്രിയാ നാശ, മ-- 

ജ്ഞാനിക്കാം പടുകര്മ്മ വൃത്തികളിലേ-- 

പ്പെട്ടീടുമോ ജ“ഞാനിയും*? 6 

കാളുക-പ്രകാശിക്കുക, എടുത്തുകാടുക. 

അജ് ഞാനിക്കാം--അജ്ഞാനിക്കു, ആകമേമന, യോജിച്ചുതായ. 

വിറകിനെ അഴിച്ചുകൊണ്ടു പൊങ്ങിയ അഗാിയില് വിറകും 

പാലിനെ മാച്തൂകൊണ്ടുണ്ടായ തൈരിരു പാലും പിന്നീടുള്ളതാ 

യിരിക്കുന്നില്ല. അതുപോലെ കര്മ്മങ്ങളെ ഉന്മലനം ചെയ്തിട്ടു 

ഉദിച്ച ജ്ഞാനത്തില് പിന്നീടു കര്മ്മം ഉണ്ടായിരിക്കുന്മില്ല. 

കര്മ്മങ്ങഥം പാപ, പുണ്യങ്ങളെ ഉളവാക്കി പൂനര്ജ്ജന്മ 

ത്തിനുഹേതുവായിരിക്കുനതിനാല് പടുകര്മ്മ, വൃത്തികാം എന്നു 

പറഞ്ഞു. 

സമാല്ലാത്മകവ്ൃത്തിമുലമറിവു-- 

ണ്ടൊയും ഫലം കേടുതാ൯ 

തങ്ങും കര്മ്മ, മൊടുങ്ങിടാതെയറീവില്, 

പിന്നും മുളച്ചിടുവാന്. 

മുറവംകോടിരവിപ്രകാശമീരുളാല് 

കെട്ടാന് ശുമിക്കുന്നപോരു 

കഷ്ടം! സവ൮ൃഗനെഗ്ഗ്രഹിക്കുവതു നീ 

കെട്ട,ററകര്മ്മങ്ങളാല് 4 

൭൮൨൦ സല്ലം മാത്രമായ ഈ ലോകത്തില് ഭക്തി, കര്മ്മം, 

യോഗം മുതലായ വൃത്തികളും സങ്കല്ലങ്ങളില്ക്രടിയുള്ളവയാണു”. 

ഒരു സങ്കല്ലത്തെ അഴിക്കാന് മറെറാരു സങ്കല്പത്തെ കൈകക്കാള്ളൂ 

ന്നതില് ബുദ്ധിയില്ല. സങ്കല്ൃത്തില്ക്ടി ജു"ഞാനം ലഭിച്ചാരു 
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തന്നെയും സങ്കല്പം സ്വയം ഒടുങ്ങാതെ അവശേഷിച്ചുനിന്നു” 

വിണ്ടും ഉല്ൃത്തിക്കു ഹേതുവായിത്തീരും. അഖിചകാരണവസ്ലു 

വിനെ കര്മ്മങ്ങളാല് പ്രതൃക്ഷമാക്കാന് ശ്രമിക്കുന്നതിരന്റ 

അര്ത്ഥശുനൃതയില് പരിതപിക്കാനേ ഒക്കുന്നു. 

സൌഖ്യാതീരുപദം കൊതിച്ചു ക്രിയചെ- 

യ്യെന്നാത, ചിരിക്കില്ലയോ 

സരഖ്യാതീത,രുറക്കമുന്നി നടകൊ.... 

ണ്ടനോനെ മുന് കണ്ടപോരു; 

ശാസ്ത്രം, വജ, സമാധി, യഞ്ജ, മെത്ുുമേ 

തല്ബോധ രാഗങ്ങം തന് 

ഗോത്രത്തിരു പെടു,മൊക്കെ മായയതിനു- 

ള്ളേവം വികാരങ്ങം താന്. 8 

സരഖ്യാതിതര് ആ യൂഡധമുക്ത൪. 

ഉറക്ക........ ണ്ടെന്നോന് -- ഉറങ്ങാന് വേണ്ടി എണീറ൨ നടതുടങ്ങി 

യവന്. 

തല്ബോധ.... .... ഗോത്രം... അജ്ഞാനം. 

മായ........രങ്ങം.... സ്വപ്നര്മാഹങ്ങാം. 

ജീവബോധം ഒഴിഞ്ഞുണ്ടാവുന്ന നിതൃസുഖത്തിനാഗ്രഹിക്കു 

ന്നവര് ജന്ദ്രിയ വികാരങ്ങളെ ഒഴിവാക്കാന് ശ്രമിക്കാതെ, അവയെ 

ഈട്ടാന്, കൂട്ടുപിടിച്ചു കര്മ്മങ്ങറം ചെയ്ലാല് നെയ്വീണ നെരി 

പൂപോലെ ജീവബോധം വര്ദ്ധിക്കാനേ തരമുള്ളൂ. അറിവുള്ള 

വര്ക്കു” ഇതറിയാമെന്നുള്ളതിനാല് “ചിരിക്കില്ലയോ സരഖ്യാത് 

തര എന്നു ചോദിക്കുന്നു. കര്മ്മികം സ്വകര്മ്മങ്ങളാല് ബന്ധ 

വിനിര്മുക്തി എന ലക്ഷൃപ്രാപ്ലിയീല് നിന്നും അകന്നകന്നു 

പോകുന്നതിനാല് അവരെ ഉറങ്ങാനാഗ്രഹിച്ചു”, ശയ്യയെ പ്രാപി 

ക്കാതെ, എണീറ൨ നഭക്കുന്നവര്ക്കു തൂല്യമെന്നു പറഞ്ഞു. 
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എത്തേ, കമ്മനിവൃത്തിസരഖ്യമുളവാ- 

ക്കീടന്നുവെന്നാലതിന് 

ബന്ധത്തിങ്കലുദിച്ചിടുന്ന തറിയു 

ദുഃഖം സമൂലം ചിരം; 

വന്ധ്യാഭോഗസമം, ലഭിച്ചതതുപോല് 

മുന്, പിന്നൊഴിഞ്ഞു, ണ്ടു, ടു 

ത്തെത്തും തൊട്ടുതൊടാതെ വാഴു 

മതിവിജ്ഞന്നെ സ്മൂരിച്ചിടെടോ; [| 

ലഭിച്ച... .... ണ്ടുടുത്തു*--എങ്ങനെയോ അങ്ങനെയെന്ന, മട്ടില് 

അനായാസേനയുകള്ള ഒരു ജീവിതം നയിച്ചുകൊണ്ട്. 

തൊട്ടുതൊടാരതെ -. ഏതിനോടും ചേനിരുന്നാലും ഒനാിനോടും 

ബന്ധപ്പെടാത്ത മട്ടില് 

ഈ ജീവിതത്തിന്െറ മിഥ്യാത്വത്തെ കണ്ടുകൊണ്ടു “ഉണ്ടതും 

ഉടുത്തതും മാത്രം മിച്ചം? എന്ത” കണംകുടി മസ്സാന് പാടിയി 

ണ്ടു. 

തല്ബോധത്തെയൊഴിച്ചു മരനശിവമായ്-- 

ത്തീരാനുപായങ്ങളായ് 

മുന്വേയുള്ളൊരു സൂത്ര, ശാസ്ത്ര നിവഹം, 

വിമ്മിക്കരഞ്ഞോതലും, 

കമ്പന് നീണ്ടുഞെളിഞ്ഞിരുന്നു പെവമ 

ഭ്യാസങ്ങളും, ജ്ഞാനിത൯ 

മുമ്പിരത്തല് പരിഫാസ പാത്രമവനില് 

ചെയ്യും ചിരിപ്പ്പേ ഫലം. 10 

വേദാഗമ വഴികളിതക്കുടിയള്ള ജഞോനശുാസ്ത്രങ്ങളെല്ലാം 

ജീവബോധത്തെ ഒഴിച്ചു മരനാനന്ദത്തെ പ്രാപിക്കാനുള്ള ഉപായ 

ങ്ങളായതിനാല് :മാനശീവമായ'ത്തീരാനുപായങ്ങളായ്....... ്് 

എ ഞ്ഞോതലും? എന്നു പറഞ്ഞു. 
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കമ്പന്- ചാഞ്ചല്യമുള്ളവന്, സ്ഥിത പ്രജ“ഞത്വമില്ലാത്തവന്. 
തന്നെ തന്നില്നിന്നും അകറ൨ന അഭ്യാസങ്ങളായതിനാല് 

പെറം അഭ്യാസങ്ങളും എന്നു പറഞ്ഞു. 

ചെയ്യും ചിരിപ്പേ . ഉളവാക്കുന ചിരിമാത്രം. 

ചുടേല്ാതെ, തലയ്ക്കു കൊധ്വുകടയും 

കാലില് ചെരിപ്പും, ധരി- 

] ച്ചീടാ,തംബരമാകെ മുടി, തറയില് 

തോലും വിരിച്ചെനനപപോല്, 

തനാത്താനറിയാതെ, യൊന്നു, പലതായ് 

ഭിനിച്ച വാദങ്ങളോ-- 

ടൊന്നോടൊന്നെതിര് നിന്ന ശാസ്ധ്രമെതുമാ-- 

ക്കേകം സ്വയം മുക്തിയെ. 11 

തന്െറ പാകാ പാകതകളെ കണ്ടറിഞ്ഞു” തനീികക്കെന്നായ് 

ഗുരു അരുളിച്ചെയ്ക ഉപദേശവും മാര്ഗ്ഗുവുമേ തനിക്കു ഫലപ്പെടുക 

യുള്ളൂ എനാറിയാതെ, ഉലകം പലവിധമെന്നപോലെ, പലേ 

വൈവിദ്ധൃങ്ങളോടുക്രടി എണ്ണുമറ൨ നില്ക്കുന്ന ശാസ്ത്രങ്ങളെ 

പഠിച്ചാൽ മുക്തിയുണ്ടാവുമെന്നു കരുതുന്നവഭരര ഉദ്ദേശിച്ചു” “ചൂടേ 

ല്ലാ........വിരിച്ചെനനപോര?? എന്നു പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന. 

തത്ത്വംമുപ്പുത്തിയാവം വിടുമളവറിവായ് 

ത്താന് സ്വയം തീസീടത്താ 

സതൃം കാണാതെ നിന്നോരറിവിനു ത്രിപുടി 

ഭേദമറെറന്തിടത്തും: 

പ്രതൃക്ഷപ്പെട്ടകാണാനരുതൊരു ശിവനെ-- 

ക്കണ്ടിടാന് കഷ്ട, മയ്യ! 

മിഥ്യാദാവങ്ങം പെറേറാരനഭവമുറവായ” 

നിസ ബോധത്തിനാമോ 18 
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തത്ത്വം........ന്നിടത്തും--സ്വസ്വരയുപ വസ്തുവിംന പൊതിഞ്ഞു 

നിന്ന തത്ത്വങ്ങരം ഒഴിയുമ്പോം തന്െറ ജ്ഞാനസ്വരൂവം 

ഉദയമാകും. ഈ അറിവും അവിടെ, അറിയുന്നവന്, അറി 

യിക്കുനാവന്, അറിവു, എന്നുള്ള ത്രപൂടിഭാവത്തിലാണ 

കാണപ്പെടുന്നതു”. എത്രയം സുക്ഷ്മതമമായ ഈ ഭാവ 

വൃത്യാസം മാഞ്ഞിടത്തുപോലുംം 

മീഥ്യാ........ത്തിനാമേഃ? _ടഭാവനകംം എല്ലാം മീഥൃയാണു”. ആ 

ഭാവനകളില്ക്രടി തോന്നുന രൂപങ്ങളും അവയെ കണ്ട 

അനുഭവങ്ങളും തദനുസരണം മിഥ്യയാവാനേ തരമുള്ളൂ. 

ഇങ്ങനെ മിഥ്യയെ ആധാരമാക്കി നില്ലയന്ന ബേധേത്തിീനു" 

(സതൃവസ്തുവിന്നതാണെന്നു കാണിക്കാന്) കഴിവുണ്ടാവുമോ? 

ബോധശത്തിന്നെ യഴിപ്പുതാണു ശിവനും 

തന്നിഛയെനാകീലാ.-. 

ബോധത്തീന്നെ യൊഴിഞ്ഞതാണു വരമായ്? 

വേറംക്കാ൯ നീനക്കുള്ളതും; 

ബ്ബോധം നിന്നിലിഴഞ്ഞിടുന്നു തറിയു-- 

ന്നില്ലെനതജ്ഞാനമാം 

ബോധിച്ചീടുക മാര്ഗ്ഗമുള്ളതീനീബോ- 

ധത്തിന് നിവ്ൃത്തീക്കു നീ. 18 

നീന്റെ ബന്ധനാവസ്ഥയില് ശീവം ഉടലിനെഅഴിപ്പു മായ 

യില് മറവുവയ്കനതുപോലെ മുക്തി അവസ്ഥയില് ജീവബോധ 

ത്തെ അഴിച്ച തന്െറ നീത്യാനേന്ദസ്വരൂപമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. 

സ്തൃഷ്ട്രിസ്ഥിതിസംഹാരങ്ങളും അവന്റെ ഇഛാമാത്രകാരൃങ്ങളാണു". 

നിന്റെ ഇഛയും ശീവന്റെ ഈ ഇഛയ്യ്ലൊത്തു വരണം. അവന്റെ 

ഇഛ തന്നെ തനിക്കും ഇഛയെനാവട്ടെ. ശീവന് സര്വ്ൃത്തീ 

നേയും അഴിക്കുമെകില് നിന്െറ ജീവബോധത്തെല്പോലെ 
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ആത്മബോധത്തെയും അഴിക്കാനവനൊക്കും. അതിനാ 

നിന്െറ ആത്മബോധത്തെ ഒഴിക്കുന തിനു എന്താണ നീ 

പ്രയത്നിക്കാനുള്ളതു”. ന് ശിവമേയായിരുന്നാല് ആ ശിവനെറ 

ഇം സ്വഛറ്ദമായി വിഹരിക്കുകയും അങ്ങനെ നിന്െറ ആത്മ 

ബോധവും കരടി ശീവസ്വര്ൂപമായി ഭവിക്കുകയും ചെയ്യും. 

ബോധംനി........ തജ്ഞാനമാം..നീ കര്മ്മത്തെ വിടാതിരീക്കു 

വോളം ജീവബോധം നിന്നെയും വിട്ടുമാറാതെ നിന്െറ 

ജീവനെന്നോണം നിന്നില് ചേര്ന്നുനില്ല്നാതിനെ ന്യൂ 

അറീിയാതിരിക്കുനനതിനെയാണു” അജ്ഞാനമെനു വറ 

യുനാതു”, 
സ്തൃഷ്ട്രീസ്ഥിതിസംഹാരങ്ങം മൂന്നും ജീവസക്കല്ലം മാത്രമാണു”. 

അതിനെ എപ്പോഴും അഴിപ്പുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതു” ഈശ്വര സങ്ക 

ലവും. എവിടെ നോക്കിയാലും ഈശ്വരന് അഴിച്ചുകൊണ്ടിരി 

ക്കുന്നതു കാണാംം ആര്ക്കും അതു തടുക്കാനും സാദ്ധ്യമല്ല. 

അപ്പോം എന്തുകൊണ്ടു” നാം അതിരു അനുഭാവപുരസ്സുരം ലേന്നു 

കൊടുക്കുന്നില്ല. നാം ഈ ഈശ്വര വൃത്തിയേോടു അവിരോധ 

മായിരുന്നാല് പുനരാവത്തികഷ്കടാതിരിക്കാം. ഏററവും ടൂഷണമാ 

യിട്ടുള്ളതു” ഈശ്വരനോടു ചേര്ന്നുകൊടുക്കുകയാകുന്നു. നാം 

ഏപ്പോഴും നമ്മുടെ കാരണസ്വരൂപത്തിൽ (ബോധരൂപത്തില്) 

ഇരുന്നുതനെ ഈശ്വരനോടു ചേര്ന്നുകൊടുക്കുക. ഇതറിയാതെ 

യുള്ള സകല കമ്മപഭാതികളും ഉംബോധത്തെ കെടുക്കുന്ന 

അജ്ഞാനമാണ്. 

രോഗത്തോടൊഴിയും മരുന്നു, വിറഭകാ-- 

ടൊത്തഗ്നി ധൂമങ്ങളും, 

രാശത്താല് പടരുനാ കര്മ്മനിരയോ- 

ടൊത്തറവപോം ചിത്തവും; 

യോഗത്താല് നിഴലായ വൃത്തിയതുമാ- 

ത്മാവില് സ്വഭ്രപിക്കുവാ൯ 

വേഗം, ജീവനെയാസ്വരൂുപമതിലാ- 

ററീട്ട,സ്ൂമററാകനി. 14 
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രാഗത്താല്........, ചിത്തവും--പലതുമായിനിന കര്മ്മങ്ങഴാക്കു 

മനസ്സുളവു മാത്രമേ നിലയുള്ളൂ. അതിനാല് കര്മ്മം ഒഴിയു 

സ്പോംം മനസ്സും മായുന്നു. 

ന്ഴലാ........ പിക്കുവാ൯--സുയ്യപ്രകാശം ഉച്ചിക്കു മുകളില് വരു 

മ്പോംം ശരീരത്തിന്റെ നിഴല് ശരീരത്തില് തന്നെ അഴിഞ്ഞ 

തീനാതായിരിക്കുന്ന. അതുപോലെ തന്െറ ആത്മബോധം 

തനീക്കൊത്തു സാക്ഷിനിലയില്ട്ടനിലു,ര്മ്പോഴം ചെറിയ നി 

ല് വലിയ നിഴലില് മറഞ്ഞ,പോകുനനപോലെ ജീവബോ 

ധം ആത്മബോധത്തില് അഴിഞ്ഞു പോകുന്നു. ഇപ്പ്പോഠം 

ആത്മാവും അതിന്െറ ബോധവും എന്നു രണ്ടായിരിക്കുന്ന 

അവസ്ഥ മാവവാന് ആത്മബോധവും ഒഴിഞ്ഞു” അതു സ്വരൂ 

പമായിത്തീരേണ്ടതാണു”. ജീവബോധം മുന്പിനാലേ 

തന്നെ ആത്മബോധത്തില് അഴിഞ്ഞിരിക്കയുമാണല്ലോ. 

തന്നതെത്തന്കരണങ്ങ൦ം കണ്ടൊരറിവേ 

നീ, യീവിധംനീന്നക.. 

ത്തൊന്നായ” നിന്നൊളികാട്ടിനില്ലൂമറി വീ 

ഞാന്, നിനെനീകാണവേ, 

അന്മ്യം നിന്നതുപോലെ മായു മഖിലം, 

കാണാതെ ശങ്കിച്ചു നീ 

യെന്നെത്തേടരുര്തേ, നിമഗ്നഹിമമാ- 

ഴിക്കുള്ളപ്പോല് മായുനീി. 18 

തനെ--ത൭ന്െറ സ്വയ്രപത്തെ 

തന്കരണങ്ങാം--തന്െറ അന്തകരണവൈഭവങ്ങം. 

തന്നെ .......റിവേ, ന1_മനസ്സ് സ്ഥൃല ചക്ഷുസ്സിന്െറ സഹായ 

ത്തോടുക്ൂടി വസ്തുക്കളെ കാണുമ്പോംം ബഹിര്മ്മുഖമായി 

ഗതിക്കുനതിനാല് അന്തകേരണവൈഭവങ്ങളുടെ പ്രതിബിം 

ബമായ ഈ ബാഫ്യപ്രപഞ്ചത്തേയും തന്െറ സ്ഥൂലദേഹ 
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ത്തെയും കണ്ടിട്ടു" ഈ കണ്ടറിഞ്ഞ അറിവിനെ സത്യമെന്നു 

കണക്കിലെടുക്കുന്നു. ഈ ജീവബോധത്തില്ക്കുടിയുള്ള 

അറിവാണു നീ (ശിഷ്യന്) 

ഒന്നായ്-- സവൃതത്ത്വങ്ങളും ഒഴിഞ്ഞു” 

നിന്നൊളി-നിന്െറ ആത്മസ്വരൂപം. 

ഈ ഞാന് -- ബ്രഹ്മസ്വയൂപത്തില് പ്രതൃക്ഷനായി നില്ല്യന്ന 

ഞാന് (ഗുരു) 

നിന്നെ നീ കാണവെ--നിന്െറ നിതൃസത്യമായ ആത്മസ്വരൂ 

പത്തെ ന് കാണമ്പോംം 

അന്യം നിനാതുപോല -എല്ലാ അന്മൃത്വങ്ങളും (താന് -തന്െറ 

ഗുരു എന്നഭേദവും) ഒഴിഞ്ഞു മാറിയപോലെ 

കാണാതെ ശങ്കിചു--നിനൊെ അയുഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടു' നീനക്കു 

പ്രതൃക്ഷനായി അന്ധ്യമെന്നോണം ഇതുവരെ നീന ഗുരു 

വിനെ കാണാതാകുമ്പോംം തെററിദ്ധാരിച്ചു. 

എന്നൊത്തേടരുതേ-(ഗുരു, ശീഷൃസ്വരൂപങ്ങാം ഏകമാകുനതോര് 

മ്മിക്കാതെ) തന്െറ ഗുരു തനിക്കു നഷ്ടപ്പെട്ടുപോയി എന്നു 

ഭയന്ന” അന്വേഷണം നടത്തരുത്. 

നീമഗ്ന........മായുനീ-- സാഗരത്തില് വീണ ആലിപ്പഴം പോലെ 

നിന്െറ സ്വയപം ഗുരുസ്വരുപത്തിലഴിഞ്ഞവനായിത്തീ 

രക. നി ബരഹമമായി ഉദ്ധരിക്കുക. 

കല്യാണാര്ത്ഥഭമെഴും ചടങ്ങില് വധുവോ 
തന്മൈഥുനം കണ്ടുപോ- 

ലെല്ലാക്കര്മ്മവുമാചരിക്ക ശിവനെ- 
പ്രപിച്ച സരഖ്യത്തൊടേ, 

വ്യാപിച്ചിട്ടൊളിതന്നിലെണ്ണ്ുയതീ ന൬ൂ- 

ണായിക്കലാശിച്ചുപോല് 

പ്രാപിച്ചീടുക നീ, ശിവത്തെ യവനര് 

പ്പിച്ചുററ കര്മ്മത്തൊടേ. 10 
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കല്യാണാ........ കണ്ടപപോല്--- ഒരു കല്യാണച്ചടങ്ങിനെസ്റ്റ൪ശിച്ചു 

ണ്ടാവുന അടിയന്തിരാദി പല പല കര്മ്മങ്ങളിലും വധു, 

തന്െറ ലക്ഷ്യമായ മൈഥുനരസത്തെ ആസ്വഭിക്കുന്നതു 

പോലെ 

വ്യാപി........ച്പോല്-എണ്ണു ഒരേസമയത്തു” തിരിയില്ക്രകൂടി പ്ര 

കാശിക്കുകയും സ്വയം അഴിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യ 

സനാപോലെ. 

പ്രാപി....... ത്തൊടട.. (എണ്ണം തിരി, പ്രകാശം ഈ മുന്നും 

ക്രമേണ ഒന്നിച്ചെരിഞ്ഞഴിഞ്ഞൊഴിയുനാതുപോചെ) നീയും 

നിന്െറ കര്മ്മങ്ങളും തല്ഫലങ്ങളും തന്െറ നിത്യാനന്ദ 
സ്വരൂപമായ ശിവത്തില് അപ്്യിക്കപ്പെട്ടു*, സ്വകര്മ്മ നിവൃ 

ത്തി പരിപൂര്ണ്ണമായി നീര്പ്വഹിച്ചവനാകക. 



അധികാരം അഞ്ചു”. 
അ്ജാനയോ്താത്തായനി 

ഭക്തിനിവൃത്തി 

തീത്ഥസ്താന, ജപോ, യ്രതങ്ങാം തൊഴിലാ 

യുണ്ണാതെ, നല്ലോരു നാ-- 

കാര്ത്തന്, മെസ്വരമൊടാലയത്തിലമരു-- 

ന്നെനാണനായാസനായ് $ 

ഇന്നേ ദുഃഖമവന്നു, മേലുമിതുപോ-- 

ല്പെന്നാലിതെല്ലാമൊഴി-- 

ഞ്ഞെന്നേ, താന് തനിയേയിരുനന സുഖമി- 

ങ്ങുണ്ടീടുവാനൊത്തിട്ും ? 

ന്രിത്യയ) സുഖത്തെ ആഗ്രഹിച്ചു” അതിനെ പ്രാപിക്കുവാന് 

ശരമിക്കുന്നവന് ഭുഖത്തിനെ ക്രടട പിടിക്കനനതിന്െറ അനാചി 

തൃത്തെക്കാണിക്കാന് “ഇന്നേ ദൂഃഖമവന്നു” എന്നു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 

“മേലുമിതുപോല്:? എന്നു പറഞ്ഞിരിക്കുനാതിനാല് ഭക്തി, വ്രതാ 

ഭികളാൽ ലക്ഷൃപ്രാപ്ലി സാഭ്ധ്യമള്ലെന്നും സാഭധൃമല്ലാത്തതിനാല് 

എന്നാളും അതു തുടര്ന്നു ചെയ്യേണ്ടിവരുമെന്നതുമാത്രം ഫല 

മെന്നും അത്ഥം. 

ഭേഹാധ്വാനത്തിനാല് തന്നുടല് നെറിയൊഴിവാ-- 

മെന്നു നണ്ണി, ക്കെടും,- നീ 

ദേഹായാസത്തിനാലൊത്തിടടുവതുമുരചെ-- 

യ്തരാരു, നീ, കേട്ടതെങ്ങോ ? 
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ദേഫം കേളൂണ്ടൈണീററ്ീ നീലമതില് നടമാ- 

ടും പിണം; ജീവന ററീ 

ദേഹം മന്നില് ചരിക്കും നിലവരുവതിനായു 

ജ്ഞാനമാര്ഗ്ഗം ശ്രവിക്രമ. ളള 

ദേഹാധ്വാനത്തിനാല് ക്ഷേത്രങ്ങളും മറവം സന്ദശിക്കാ൯ യാത്ര 

ചെയ്തും വ്രതമിരുന്നു് മനസ്സിനേയും ശരീരത്തേയും ക്ലേശി 

പ്പിച്ചും അജ്യാസങ്ങളാലും ഹോമാദികര്മ്മങ്ങളാലും. മറവും 

അധ്വാനപ്പെട്ടു”. 

ഉടല് നെറി--ദേഹമാണു ഞാന് എന ബോധം. 

ദേഹം കേ........പവിണം--ആത്മാവു” കര്മ്മരഹിതമയതിനാല് 

ഉണ്ണുക, നടക്കുക എന്നീ കര്മ്മങ്ങഥം ദേഹത്തെയും ജീവ 

നേയും കുറിക്കുനനവയാണു”. ഇവ ണ്ടും ഏപ്പോഴും അഴി 

യാമെന്നുള്ളതാകയാല്, നാളത്തെ പ്രേതമാണു” ഇന്നു മംഗ 

ഉസ്വരൂപിയായി ഈ നടമാടുനനതു" എസനോമ്മിക്കണം. 

ജീവനററി........ വതിനായ്--നാം ഇന്നു” വഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന 

ദേഹത്തിനു” ഈ “നാളത്തെ പ്രേതം” എന്ന അവസ്ഥ മാറി 

ഇന്നും ദേഹം, ദേഹം മാത്രം എന്നു ശുദ്ധശിവബോധത്തില് 

ഈ ലോകത്തിരിക്കുന്നതിനു, 

വന്നീടുന്നെങ്ങുനിന്നെ സൊരുവനൊടപ്പര൯ 

കേട്ടവാറത്ത, താന്, തന് 

മുന്നാടും വിസ്മൂരിച്ചാലവനൊടു തിരിയെ 

പ്പോയിടാനുള്ള മാര്ഗ്ശും 

ചെന്നാലുണ്ടാം ഫലംപോല് ക്രിയകളിൽ മുഴുകും 

മൂഡാനും, മുക്തിമാര്ശ്ണൂം 

ചെന്നാലെത്തേഫലം, ഭ്രാന്തനുവരുമെഴ്ുലേോ- 

കങ്ങളും തോന്നുമൊന്നായ്. ൽ 
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ക്രീയകളില്........ മൊന്നായ്--തഭ൯റ സ്വന്തം രാജ്യമേതെന്നു 

പോലും അറിഞ്ഞുക്രടാത്തവന? ആ രാജ്യത്തില് അവന്െറ 

സ്ഥാനമിന്നതാണെന്നു വഴിപറഞ്ഞു കൊടുത്താലും ഒരു 

ഫലവുമില്ലാത്തതുപോലെ ക്രീയാരഹിതനായ തനിക്കു 

യാതൊന്നും  ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടില്ല എന്നറീയാത്തവനോട്ട് 

ക്രീയനീവ്ൃത്തിയെ ഉപദേശിച്ചാലും അവനു ഫലപ്പെടാതെ 

പോകുന്നു. ഈ കണ്ടതൊക്കെത്തനൊയാണു”" തന്െറ 

ലോകമെന്നുറച്ചിരിക്കുന്നവനു” ഇതെല്ലാമൊഴിഞ്ഞ സ്വസ്വ 

രൂപത്തെപ്പുററിീി ഈഹിക്കാന് ക്രടി കഴിയുന്നില്ല. നാമരു 

പാദികളിൽ ഭ്രമിച്ചിരിക്കുനവനു്” അവയൊഴിഞ്ഞ സത്ൃ 

ത്തെപ്പററി ചിന്തിക്കാന് കഴിയാതെ വരുന്നു. ഇപ്രകാരം 

ഇക്കണ്ടതല്ലാതെ തനിക്കൊരു സാക്ഷാ സ്വരൂപം വേറെ 

യുണ്ടൈന്നു മനസ്സീലാക്കുകപോലും ചെയ്യാത്തവരു' സ്വസ്വ 

യവ പ്രാപ്തിക്കു മാലൂം ഉപദേശിച്ചതുകൊണ്ടു ഒരു ച്രൂയോ 

ജനവും ഉണ്ടാകാന് പോകുന്നില്ല. പാരീസിനെപ്പററി 

ഒന്നും അറിയാത്തവനു" അതിനകത്തുള്ള ഏതു സ്ഥഃനവും 

ഒന്നുപോലെ തനെ. അതിനാൽ “എഴുലോകങ്ങളും തോന്നു 

മൊന്നായ' എന്നു പറഞ്ഞു. 

ഗുരുപദേശം മുഖേനയെങ്കിലും പരോക്ഷമായി സ്വസ്വരൂ 

പത്തെപ്പുററി ശീഷൃനു” ഒരു മുന്നറിവുണ്ടായിരിക്കേണ്ടതിനെ 

പ്പററി വ്യക്തമായ ഭാഷയില് ദൂഷ്ടാന്തസഹിതം വറഞ്ഞരിക്കുക 

യാണു. 

മെയ്യില് പൊന്കാവികെട്ടീട്ടരയതില് വടവും, 

ചാമ്വലെങ്ങും പൂട്ടി 

ട്ടര്യ്യാ) വെണ്വല്ലകട്ടേനാതുമറിവിനുതാന് 

ചെയ്തു ചുതാട്ടമേ, കേംം; 
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സമ്പൂര്ണ്ണന് സതൃനൊല്ലാക്കൊതികളുമവവോന്, 
ജീവനല്ലജ്ഞനോര്ക്രക, 

മെയ'ബന്ധം മിഥൃയായുള്ളവനൊരു വടിവും 

വാത്തയും കാണ്ടെതില്ലേ. ട് 

അറിവിന-സ്വസ്വരൂപജ്ഞാനത്തിനു (പ്രകൃതത്തില്, തന്െറ 

സത്യമായ ജ്ഞാന സ്വരൂപത്തിനെന്നപോലെ ഇക്കാണുന്ന 

ജഡശരീരത്തിനും). ശരീരം ഉയിരിനെ മറച്ചു നില്ല്ന 

പോലെ; വേഷം ശരീരത്തെ മറയ്ക്കുന്നു. 

സമ്പു ര്ണ്ണന് മവവോന്-- പൂര്ണ്ണനായ ശിവം ഒരാഗ്രഫഹവുമി 
ല്ലാത്തവനാണു”. 

വടിവും........ തില്ലേ--ലോകത്തെ കബളിപ്പിക്കുന്ന വേഷവിധാ 

നങ്ങളും പ്രസംഗങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല. 

കയ്ക്യില് കെട്ടേടുമേത്തിപ്പുലരുടെ നടുവില് 

പണ്ഡിതമ്മന്പൃനായ്”, വന് 

മെയ്യായ", കാതില്ക്കടുക്കന്, ശളമത്ലുപല.- 
ത്തോടയരും കാവികെട്ടി, 

നാദബ”ബരഹ്മേ ലയിക്കും മുനിയുടെ മുറയില് 

കണ്ണ മേല്ലോട്ടെറിഞ്ഞാ- 

മോദിച്ചും ചിന്തിനില്ലന്നീവരുടെ മറിമാ- 

യാ വിധാനങ്ങളെങ്ങും. ട 

ഈ വേഷങ്ങളോ ഭാവനകളോ ഒരു മുനിയുടെ വകകളല്ലം 

ജ"ഞാനിക്കു”, 

കെട്ടിപ്പടുത്തു ജടനീട്ടകവേണ്ട, രോമ-- 

മൊട്ടം വഴിച്ച് നവമുണ്ഡനവും മുനിക്കു', 

കഷ്ടം! പിഴച്ചു, തപ, മെന്നു മഹാജനം കൈ.. 

കൊട്ടിപ്പഴിക്കവതിനൊട്ടീട നല്കിടാഞ്ഞാല്*? 

എന്നു തിരുക്കുറളില് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതില് സന്ന്യാസി 

മാരുടെ വേഷങ്ങളെപ്പുററി പറഞ്ഞിരീക്കുന്നതിപ്പുകാമോണു', 
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“സന്പ്യാസീിവേഷത്തില് മറഞ്ഞിരുന്നീ- 

ട്ടന്ന്യായ കൃത്ൃങ്ങഥം നടത്തിയാലോ, 

വമ്പ്യാന്തരത്തില്, പരുവകേറിച്ചാ- 

വന്നയേചരന് പക്ഷിപിടിപ്പതൊക്കും? 

ജ്ഞാനം തെല്ലകമാനിടാതെ, പൂറമേ 
ജ്ഞാനം നടിപ്പോര്ക്കു, തം 

മാനം പോം വഴി, യുണ്ടുടുത്ത തൊഴിലി- 

ന്നല്ലാതെ മറെഠനന്തിനാം?, 

വാനംപോലെ തുറന്നു പറവതലുമ- 

ററാത്മോദയത്തില് ജഡ-- 

ജ“ഞാനം പോമ, റിവാളീകാംക്കു മര്രിതാം 

പേരിവ്വമമങ്ങുണ്ടിടാന്? 0 

മാനംപേംവഴി..1) അഭിമാനം നശിക്കുന മട്ടില് 

8) എവിടെപ്പ്പോയാലും, 

ജഡജ”ഞാനംപോം--ജഡം സത്ൃയമെന ബോധംവിട്ടനീങ്ങിയ-- 
(അറീവല്ലാത്ത അറിവു വിീട്ടനീങ്ങിയ) 

സരഖ്ും വൃൃരണമാകയാ, ഖതിടമാ- 

ണാത്മാവിനും, മുഡ്ധഥനോ 

ദുടഖീക്കും പെരുത, ല്ലമാത്ര വിഷയ- 

പ്പററീങ്കലും, കോകപ്പോല്, 

പൂുണ്ൃത്താലുളവായ് നിനക്കു കൊതി നീ_ 

ത്യാനന്ദമൊന്നിങ്കലാ-- 

വണ്ണം, നീയിനി, യാ സ്വരൂപസുഖ മാ- 

രായാനടങ്ങീടെടോ, 7 

അല്ലമാത്ര വിഷയപ്പററ”--ക്ഷണികവും നിസ്സാരവുമായ വിഷയ 

മോഹം 
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കോക- ചക്രവാകപ്പുക്ഷി. അധിക സമയവും വിരഫാത്തീയില് 

കഴിയുന്നതാണ്” ഈ പക്ഷിയുടെ സ്വഭാവം. 

ഈ ജഗത്തു” ബ്രഹ്മത്തിനസ്പയമല്ല. ബ്രഹ്മമോ സുഖമേ 

സ്വരൂപമെന്നുള്ളതും. അതു പോലെ താനും ബ്രഹ്മത്തിനന്നൃ 

മായിരിക്കാനിടയില്ല. അതായതു" താന് തന്െറ നിത്യാനന്ദ 

സ്വരൂപത്തില്തനൊയാണു* എപ്പോഴും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതു്. 

താന് സ്മഖം തന്നെയാണു”. തന്െറ ഈ സത്യത്തെ അറിയാത്ത 

വനാണു മൂഡന്. അവന് സ്വന്തം സങ്കല്ലസ്തൃഷ്ടിയധയ ഈ ജഗ 

ത്തില് സഭംല്ലകായ്യങ്ങളെ ലാക്കാക്കി ദുഃഖംകൊള്ളൂന്ന. മൂഡാനു 

ഈ ദുഃഖം സഹജംപോലെ ഏര്പ്പെടുന്നതിനാല് ആത്തസ്വരു 

വിയായ ചദ്രവാകപ്പുക്ഷിയോടുപമിച്ചിരിക്കുന്നു, 

പേരിമ്പം പിരിയുന്നതില്ല ചെരതും 

നിന്നെപ്പിരിഞ്ഞാ, യതിന് 

നേരിമ്പം വിഷയങ്ങളില് പ്രതിഫലീ-- 

ച്ഛേകുന്നു ലോകത്തിനായ'; 

പേരിമ്പം ശരിയായൊഴിഞ്ഞൊരറി വു- 

ണ്ടാകുന്ന വാറോക്കു നീ 

യീരണ്ടിമ്പവുമററിടുനിതറി വി-- 

ന്നന്ൃയങ്ങളാണെന്നപോല്. 

പേരിമ്പം........പ്പിരിഞ്ഞു” -- നീ ആനന്ദ സ്വരുപിയാണു്”. 

ആയതിന് നേരിവ്പം-- ഏകവും സത്ൃവുമായുള്ള പേരിമ്പത്തിന്റെ 

പ്രതീബിംബമായ ഇമ്പം. (ചിററിമ്പം) 

വീഷയ........ത്തിനായ്---പ്രപഞ്ചസുഖ ഭോഗങ്ങറംക്കു നിദാന 

മായി നില്ല്യനതും പേരിമ്പംതന്നെയാണു”. ഏകമായി 

നില്ലുന്ന പേരിമ്പം, “ദിനാന്തീയില് സുയ്യനണഞ്ഞടനരം 

നിരാഭമായ” പൊങ്ങിന വഹ്ിപോലെ' അനവധി വീഷ 

യങ്ങളില് പ്രതിഫലിച്ചു" ചിന്തിപ്പോകുന്നതിനാല് ഈ 
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ഇമ്പങ്ങഥം ക്ഷണികങ്ങളാണു്. ഇവ അനശ്വരങ്ങളല്ലാത്ത 

തിനാല് ചിഠററിമ്പങ്ങളെന്നു പറയഭപ്പടുന്നു. ഇതും രാത്രി 

യില് നീശാദീപങ്ങളളന്നോണം ഭൂഃഖര്രപമായ ഈ ജഗ 

ത്തില് വിഷയസുഖങ്ങളായി .വേഷംമാറിനിനു?” ലോക 

ത്തിനു” നിലനില്ലിനെ കൊടുക്കുന്നതും ഈ പേരിമ്പം 

തന്നെ. 

ചിററിമ്പങ്ങളുദിച്ചണഞ്ഞൊരിടമോ 

ഫീനം, മഹത്തല്ലയോ 

നിത്യാനന്ദ, മഭംഗമായി, നിറവു-- 

റെറങ്ങും ലസിച്ചോരിടം; 

തോന്നിപ്പിന്നെ മറഞ്ഞതാക്കു മരുതാ, 

ദുഃഖം തൊടാവുന്നതോ, 

നന്നൊന്നാണുദയാസ്തമറ൨ നീജമാ- 

മാത്മസ്വരൂപം, സുഖം, ി 

ചിററീമ്പം ക്ഷണികവും നശ്വരവുമായ വിഷയസുഖം. 

ചിററിവ്വ....രിടമോ--വിഷയ സുഖങ്ങളെ അറിയിക്കുന്ന മനസ്സ്സോ. 

നീത്യാനന്ഭ........ച്ഛോരിടം _. ആത്മാവു”. 

കണ്ടു, കാണാതായി, എനാ ഭേദങ്ങളോടുക്ൂടടിയ എല്ലാ കായ്യ 

വസ്തുക്കളും വിഷയങ്ങളാണ്. ഈ ഭേദത്തിനു കാരണം വിഷ 

യങ്ങളെ ഗ്രഹിക്കുനാ മനസ്സിന്െറ ചാഞ്ചല്യമാണു”. ഒരിക്കല് 

കണ്ടതിനെ പിനെ കാണടതോവുമ്പോം ദുദഖമേര്പ്പെടുനാതിീ 

നാല് അതിനു ഹേതുവായിനിനന മനസ്സു് ഹീനമാണ്”. 

ഉദയാസ്ത്മററ-- എപ്പോഴുമുള്ള. ഇല്ലാത്തതായിരുന്നു എന്നുള്ളതിനു” 

ഉണ്ടായി എന അവസ്ഥ വരാം. എപ്പോഴുമുള്ള ആത്മാ 

വീനു ഈ ടേദങ്ങ0ം ഇല്ലാത്തതിനാല് അതൊന്നമാത്ര൦ 

ന്നീളും? എന്നു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 



11 

പേരിമ്പം പരിപുണ്ണുമെങ്കിലതുപി- 

നാങ്ങിങ്ങുദിക്കുന്നതെ- 

ന്നാരോപിക്കിലതെത്തു മാഡ്യയ, മതുനീ 

നിലം നിലത്തില്ലയാ ? 

ആകാശത്തിനു കാട്ടിപിടു വഴീമാ-- 

യുമ്പോലെ, ജ്ഞാനത്തിലീ 

പാകക്കേടുക, ഉററിടത്തു തെളിയും 

പേരീമ്പമെന്നോരക്കുനീ. 10 

പേരിമ്പം - നിത്യാനന്ദം. 

പരിപപണ്ണം-- അകംപുറമായെങ്ങും ഉരട്ടരുവേ നിറഞ്ഞുള്ളത്തു്. 

ആകാശ........ററിടത്തു_-തന്െറ നിത്യാനന്ദസ്വരും ആകാശം 

പോലെ എപ്പോഴും ബ്ൃഹത്തായിരിക്കുന്നു. അതിനാല് 

തന്െറ നിത്യാനന്ദ പ്രാപ്ലിക്കുപദേശിക്കുന മാഗ്ലും ആകാശ 

പ്രാപ്ലീക്കു നിര്ദ്ദേശിച്ച വഴിയെപ്പേോലെ കാണിക്കും മുമ്പേ 

അഴിഞ്ഞതായിരിക്കുന്നു. കാരണം ആകാശത്തില് തനെ 

സ്ഥിതിചെയ്ത്ുകൊണ്ടു” അതിനെ പ്രാപിക്കാന് വഴിതേടിയ 

താണും ഇങ്ങനെ മാ്്റമില്ലാത്തിടത്തു മാഗ്ലുമഭന്വഷിച്ച 

മിഥ്യാബേധേം ജ്ഞാനവെളികൊണ്ടു മാവമ്പോംം. 

ന നില്ല, ...... ലയോ _. നി നില്ല്നതു” ആകാശത്തിലാണെന 

പോലെ ആനന്ദം നിന്റെ നിത്യാനന്ദസ്വരൂപത്തിലില്ലയാ? 

കായത്തിന് നിലയൊത്തു നിന്നില് വിഷയം 
മായാതിരിക്കും ദുഡം, 

മായുനാകിലയദിച്യു പോരുമവിടെ- 

ത്തന് കേവലാവസ്ഥയും; 

വാനിന്നെത്ത കടുക്ക, മോക്ക, ഖഗമൊ-- 
നേറി,പ്പറന്നാകിലും, 

വപാശത്തില് പൊളികണ്ട യോഗിമരുവും 

ചൂടേററിടാപ്പണ്ടമായ്, 11 
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പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളുടെ വകയാണവിഷയങ്ങളെല്ലവേും. പഞ്ചേ 
ദ്രീയങ്ങം ദേഹത്തിന്െറ വകയുംം ആയതിനാല് കായ........ 
തിരിക്കും? എന്നു പറഞ്ഞു. 

പഞ്ചേന്ദ്രിയ വികാരങ്ങളിരിക്കവെ വിഷയങ്ങം പ്രതീത 
മാകാതെ വന്നാല് അതു വിരോധാഭാസമാണ്”. ഈ അവസ്ഥ 

ആവരണദോഷത്താലേറ്റെടുനതാണ. 

വാശം-ഈ കമ്മശരീരം. 

പൊളി_എലപ്പോഴും പൊളിയാന് (ഇല്ലാത്തതാകാ൯) തയ്യറായി 

രിക്കുനാ (ശരീരത്തിന്െറ) മിഥ്യാത്വം. 

ചൂടേററിടാപ്പണ്ടമായ”---അഗ്നിയുടെ സഫജഗുണമാണു* ചൂട". 

അഗ്നിസ്ത്റംഭന ക്രീയയാല് ഒരു വസ്തുവിലുള്ള അഗ്നിയുടെ 

പ്രവത്തനത്തെ മാന്ദ്യപ്പെടത്തിയാല് അന്യമായ ഒരഗ്നിക്കു 

അവിടെ പ്രുവത്തിക്കാ൯ (ചുടുപിടിപ്പിക്കാൻ) കഴിയുക 
യില്ല. 

പഞ്ചേന്്രീയ വികാരങ്ങളിരിക്കവെ വിഷയപ്രത്തിയി 

ലാതെ ആവരണദോഷം (ശൂന്നയത്വം) ഏര്പ്പെടും എന്നു മുന്പു 

പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്. ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ കാഴ്ചശക്തി നശിച്ചുശേഷം ന 

നേയും കാണുനില്ല എന്നുവനാല് ഈ ദോഷം ഇല്ല. അതിനാല് 

തന്െറ ജ്ഞാനാഗ്നിയെ ഉത്തേജിപ്പിച്ചു ഇന്ദ്രിയശക്തികളെ 

്ഥയിപ്പിക്കുമ്പോ൦ം നോക്കാന് ഇന്ദ്രിയങ്ങളും കാണാന് വിഷയ 

ങ്ങളും തനിക്കില്ലെന്നാവും. അതിനടല് വിഷയബോധമേ തനിക്കി 

ല്ലെനാവും. അതിനാരു “ചൂടേററിടാപ്പണ്ടമായ്? എന്നുപറഞ്ഞു. 

ആത്മാവേ തനിക്കുറിവായി നില്ല്യന്നു, തെറ അപാരവും 

ഏററവും ബൂഹത്തും ആയ ആത്മസ്വയപത്തില് ഒരു കോണില് 

ഈ കൊച്പൂജഗത്തു എത്തൊക്കെ പ്രവത്തിച്ചാലും, അതു, തന്നെ 

വികാരപ്പെടുത്താതെയിരിക്കുനതിനാര “വാനിനെത്തു...,....൬നാ 

കിലും? എന്നും പറഞ്ഞു. 
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പിീനിദ്ദേഹമിരിക്കിചെത്തു? മറവായ് 

പ്പ്ോയെങ്കിലെന്താ, യതും 

മൂനായ”നിന്നവനിങ്ങനാദിയറിയു 

തന്പഞ്ചകൃതൃങ്ങളും; 

തേയാതാഭിയിലാണ്ടിരിക്കു, കടവും 

മണ്ണണെന്നുടച്ചേതണോ? 

മായാദേഹമിരുസിടത്തു, മരുളാ. 

നന്ദംവിളങ്ങിടുമേ. 15. 

ഇന്നി........ലെന്തു”-- ഈ മിഥ്യാദഭേഹമിരുന്നാലും തന്െറ നിത്യ, 

സത്യാനന്ദസ്വയുപ പ്രാപ്ലിക്കെന്തു തടസ്സുമാണുമ്ളതു? 

മറവായ” പോയെങ്കിലെനത്ത” _. ഈ ദേഫബോധം ഇല്ലാതെവനെ 

ങകിലേ മോചനത്തിനൊക്കുകയുള്ളു എന്നു പറയാനെനുണ്ടു? 

അതും മൂന്നായ”--ആ ദേഹവും 1. യ്രപരൂപം, 2. അരൂപരുപം 

8. അയ്രപാര്രപം എന്നു മുന്നു പ്രകാരത്തില്. 

അനാദി........കൃതൃങ്ങളും- അസ്സി, ഭാതി, പ്രിയം, നാമം, രൂപം 

എന്ന അവസ്ഥകളും അനാദിയിലേ (എപ്പോഴും) ഉള്ള 
താണു". 

തേയാതെ _. തന്െറ പരിപൃ൪ണ്ണസ്വരുപത്തിനു യാതൊരു കുറവും 

ക്രടാതെ. 

ആദിയിലാണ്ടിരിക്ക--തന്െറ ആദി, ബൃഹത"സ്വരൂപം തന്നെ 

യായിരിക്കുക, 

മായാ........ ്ങീട്ടമേ--“ഇന്ത ഉടചിലേ കാണവേണം: എന്ത 

തത്ത്വരായ൪ പാടിീയിട്ടുണ്ടു'. അതായതു് ഈ ശരീരം ഉള്ള 

പ്പോഠംതന്നെ ശരീരമില്ലാത്ത തന്െറ സതൃസ്വരൂപത്തെ 

കാണേണ്ടതാണ്”. അതിനാലാണു” “ഉടലിരുന്തെന? ഏന്ന് 

കണ്ണുടയ വള്ളലാരും ചോടിക്കുന്നതു”. 

ഇരുന്പുകഷണത്തെ അഗ്നിപറഴുപ്പിച്ചു നില്ലയന്നപോലെ 

ചൈതമന്ൃമാണു” ജഡത്തെ വൃത്തിപ്പെടുത്തുന്നതു”. ചൈതന്യം 
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അഗ്ിയെപ്പപോലെ അഗോചരവും “ഉണ്ടു്? എനാറിയാന് മാത്ര 

മുള്ള സ്വരുപമുള്ളതുമാണു”. അതിനെ അറിയണമെങ്കില് അതു 

തിരി, വിറക് മുതലായ ജഡവസ്തൂുക്കളെ വൃത്തിപ്പെടുത്തുമ്പോഴേ 

ഒക്കുകയുള്ള. - അതുപോലെ തന്െറ ആത്മസ്വരരപത്തെ അറിയ 

ണമെങ്കില് ഈ ഉപാധി ആവശ്യമാണു്. ഉപാധിയില്ക്കൂടിയേ 

ചൈതന്തൃത്തിനു വൃത്തിയുള്ള. ഈ വൃത്തിയുടെ ജ്ഞാനംകൊണ്ടേ 

ചൈതന്തൃത്തെ അറിയാന് ഒക്കുന്നുള്ളൂം കാന്തത്തെ അറിയാന് ഇരു 

മ്പാവശ്ൃമെന്തതുപോലെ കാന്തത്തെ ഒരിക്കല് അറിഞ്ഞാല് 

പിനെ എപ്പോഴും അറിയേണ്ട. അതുപോലെ ഉപ്പാധിയുടെ സഫാ 

യത്തോടുക്ൂടി ചൈതന്യത്തെ അറിഞ്ഞതിനുശേഷം ചൈതന്യം 

ചൈതന്പൃത്തില്തനെൊ നില്ലയന്ന അവസ്ഥയില് ഉപാധി അവ 

നൊരു വിഷയമായി അവശേഷിക്കുന്നില്ല. അതിനാല് :മായാ........ 

ങ്ങിടൂമേ' എന്നു പഞ്ഞു. 

പാശത്തില് പാമ്പു, കുററിത്തടിയതിലെഴുമാ€ം 

പോലെ ബ്രുഹ്മത്തിലില്ലാ- 

വിശ്വത്തെക്കണ്ടതെറവം വിടുവതിനുപദദ-- 

ശിച്ചവേദാന്തവാഴ്വും, 

തത”"ബോധം തീരന്നുദിക്കുംസുഖമണുവറിയാ 

സാക്ഷിയായ്നിന്ുപോരാ-- 

നത്ബോധിപ്പിച്ച ശാസ്ധ്രങ്ങളുമറിയുകതാ൯ 

തന്നിലറേറാക്ഭേദം. 18 

അവിദ്യാഗതമായ്” നിപ്ല്യന ജീവന്െറ കിഞ്ചിജ്ഞത്വ 

ത്താല് തോന്നിയ “ഞാന് എന്ന ബോധം ഒഴിഞ്ഞിടത്തു ജീവ 

സാക്ഷിയായ” നില്പനാ ക്രടസ്ഥബ്രഹ്മം താന് ആകയാലും ആത്മാ 

വിലാരോപമായി നിസ അഭിമാനം നശിച്ചിടത്തു ആത്മാവിനാ 

ധാരമായി വിളങ്ങിയ ശിവവും താനാകയാലും തന്െറ ഈവക 

രണ്ടുഭാവങ്ങളിലും ആനന്ദാനുഭവം ഉള്ളതിനാലും (താന് തന്നില 

റേറാനഭേദം? എന്നും പറഞ്ഞു. അതായതു” തനിക്കുതാന് എന്ന 
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ബോധധവുമില്ലാതെ ആനന്ദാതീതരായുള്ളവക്ക് മുന്പറഞ്ഞ വേദാ 

ത്തങ്ങളും ശാസ്ത്രാഗമങ്ങളുമെല്ലാം ഒന്നുപോലെടയ ഉള്ളൂ. അതാ 

യതുതു് വേദാന്തമുക്തി, സിഭ്ധാന്തമുക്തി, ഈ രണ്ടും ജീവബോധം 

ഒഴിഞ്ഞു” ആനന്ദാനുഭവം സ്വരൂപമായി ഭവിച്ചവക്ക സമംതന്നെ. 

എനാണെനാണെയെനാണൊരുപൊഴുതിലുമ.-. 

ദ്വൈത ദ്പവൈതങ്ങളെ ണ്ണ 

തെന്നും ചുമ്മാതിരിപ്പാനിവനൊടുതിരുവി- 

ജ്ഞാന സംബന്ധമുത്തി, 

വന്ദ്യന് ചീകാഴിനാഥന് തിരുവഭി,യരുളാ-- 

ഉന്, സ്വരൂപസ്ഥിതാത്മാ, 

ചൊന്നാൻ കാരുണ്യമോടെന് ഗുരുവരനമലന് 

ജ്ഞാനലീലാവിനോദൻ. 14 

എന്നാണെ, എന്നാണെ, എന്നാണെ-മുന്നുപ്രാവശ്യവും. തന്നെ 

ക്കൊണ്ടുമാത്രം ആണയിടുന്നു. ഇനിയൊരു വസ്തുവും തനി 

ക്കണ്ടന്നു പറയാനവശേഷിക്കാതെ ഏങ്ങും എല്ലാവും 

താന് മാത്രമെസായിത്തീനാ അവസ്ഥയിലത്രേ കണ്ണുടയ 

വള്ളലാര് ഇപ്രുകാരം ആണയിട്ടുപോകുന്നതു” 

ചുമ്മാതിരിപ്പാന്--തന്െറ സത്യവും നിത്യവും ആയ ആനന്ദ 

സ്വരൂപപ്പാപ്ലിക്ക” ഒന്നും തന്നെ പ്രയത്തിക്കേണ്ടതീല്ല, 

ചുമ്മാതിരുസ്സാല് മതി” എന ഏകമാര്ഗ്ലത്തെ ഇത്ുസംശയാ 

തീതമായിമറ്റൊരാചായ്യനം ഘോഷിച്ചിട്ടുള്ളതായറിയുന്നില്ല. 

ഒ] ചന വധ, ഴ് യ 3൩ ഠിഠ്നള നഠ്സ്നള് 
എന്നു വിവേകാനന്ദന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതും ഇതിനെ സൂചിപ്പി 

ക്കുന്നു. ഈ “ഖുമ്മാതിരിക്കല് പ്രസ്ഥാനമൊനേനേ മുക്തിക്കുപ 

കരിക്കുന്നുകൂള്ല എന്നു” സാക്ഷാത്ക്കാരം അനുഭവത്തില് വന്നി 

ടള്ള ജ്ഞാനിമാര് ഒരുപോലെ വാഴ്ത്തിട്ടുള്ളതാണു', 
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കശാള്ലെല്ലാനാതമെനനവും പെറേറാം 

ചുമ്മാവിരുകെക്കെത്തൊഴിലാകലപ്പുറേറാം?? 

എന്നു അനുഭവജ്ഞാനികളായ തത്ത്വരായരും, 

“അനൈത്തൈയുങ്കടന്തപ്പാമുമന്തമറററിവിതാമെ- 

൭൯൪െറനൈത്തനിവിചാരിത്തിട്ടാലേകമായ്”- 
നിറൈന്തോനാനേ 

കരാ വപ ണം മാദ 

അന്തവാറിരുത്ുനീയുമാനന്തമടൈയലാടമ? 

എന്നു” താണ്ഡവരായരും, 

സര്വ്വസാക്ഷിജ്ഞാനം നീങ്ങിയതിനാല് ചിത” ശക്തിയും 

നീങ്ങി, ഏകത്വമായ മാനാതീതസ്വരൂപം താനായ” പ്രുമ്മാതി 

രിക്കനാ) സ്വഭാവമുക്തനെപ്പററീ പഞ്ചപദമഹാവാകൃരഹസൃ 

ത്തില് തൌഡപാദസ്വാമികളും, 

“സ്വശ്ലാദിലോകപ്രാഫ്തിക്കിഛിപ്പോരതാതിന്നു 

യോഗുമാം കമ്മങ്ങളെച്ചെയയട്ടെ, നിരന്തരം; 

സര്വ്വലോകാത്മാവായ ഞാനെത്തുകര്മ്മങ്ങളെ.- 

യെവ്വിധമനുഷ്ടിക്കും? ചെല്ലവാനില്ലൊരേടം? 

എന്നു" പഞ്ചദശിയില്ക്രടി വേദാരണൃസ്വാമീികളും, വൃക്തമാക്കു 

ന്അണ്ടു.. 

ശ്ര" ശഭംരാചായ്യസ്വാമികാം, വിവേകചുഡ്ഥാമണിയില്, 

“അത്രാത്മത്വം ദുഡ്ധീകവ്വന്നഹമാഭിഷുസംതൃജന് 

ഉദാസീനതയാതേഷുതിഷ്ടേല് സ്ഫു,ടഘടാഭിവല്? 

എന്നു ശരാസിക്കുനാതില് പറയുന്ന ഉദാസീനത്വവും മുന്പറഞ്ഞ 

ുമ്മാതിരിക്കലി? നെത്തനൊയാണ കുറിക്കുന്നതും 

മുപ്പതുകൊല്ലംമമ്പു” “സാധുഗോപാലസ്വാമി? പാടിയിട്ടുള്ള 

പാടലുകളിലും അഞ്ചുവര്ഷം മുമ്പു” (ഗ്രന്ഥകത്താവാരെന്നീല്ലാതെ) 

കേരളായുണിവേ൪സിററി കുൃൂടറററര് പ്രസാധനം ചെയ്തു പ്രസിഭ്ഥം 

ചെയ്തിട്ടുള്ള 4“അഭ്ധ്യാത്മവിചാരം പാന എന്ന മഹത് ഗ്രന്ഥവരിക 

ളിലും, (രാഷാദേദത്തോടുക്രടി) 
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“ആത്മാവെന്തതിനുംകൂടെ സാക്ഷിയായ” 

നിര്പ്പികാരനായ", ചുമരാതിരിക്ക, നീ? 

എന്നുപദേശിച്ചിട്ടുള്ളതും മറെറാന്നുമല്ല. 

എപ്പോഴും നശ്വരമാണെന്നതിനാരു, ബുഭ്ധീിയുള്ളവര് 

“വെറം പിച്ച്പ്പുണ്ട' മെന്നു തള്ളുന്നു “ഭവനഭാഗ്യ?ത്തിനും മനമ? 

യ്ക്കും കാംക്ഷിക്കുന്ന മുഡ്ധാത'മൂഡര്, അതിലേക്കു”, അവരവരുടെ 

ഇഛാനുസരണം ഈശ്വരന്മാരെ സൃഷ്ടി മൃുക്രട്ടുന്നു. ഈ ഇല്ലത്ത 

ഈശ്വരന്മാരെ പൂജിക്കാന് കോടിക്കണക്കിനു മന്ത്രങ്ങളും തന്ത്ര 

ങ്ങളും യോഗങ്ങളും അഭ്യാസങ്ങളും വിധിനിഷേധങ്ങളും ജ്ഞാന 

മെന്തെനറിയാത്തആ ചായ്യന്മാർ അഫഹമഹമിഹയാ സജംല്ലിച്ചുണ്ടാ 

ക്കിവച്ചു് നാളെച്ചാകാനുള്ളവരര ഇദനോ കൊള്ളിക്കുകയും 

ചെയ്യന്നു. 

സശഗുണബ്രഹ്മവൈഭവം നശ്വരവും നിര്ഗുണബ്രഹ്മം 

അനശ്വരവും അതിനാല് അതുമറത്ൂം സത്യവും എന്നു പഠിക്കുന്ന 

വര്ക്രടിയും ക്ഷണികങ്ങളായ ജീവിതഭാഗ്യങ്ങളെ ആഗ്രഹിച്ചു, 

കര്മ്മം, ഭക്തി, യോഗാദികളാലും മറവം തനനിക്കില്ലാത്ത ഭാര 

ങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കിവച്ചു ചുമന്നു ചുമന്നു മനുഷ്യജീവിതത്തെ വീര്പ്പു 

മുട്ടി ക്കുന്നതിലാണ്ട നമ്മുടെ ട്ട്രന്തത്തെ നാം ക്കാണേണ്ടതു”. ഈ 

അനാശാസ്ൃയതയെ തീററിപ്പ്പോററന്നു മുഡാഗുരുക്കുന്മാരുടെ ദേഹങ്ങ 

ളീല് തട്ടിവരുന കാറവഭപാലും തന്െറ സത്ൃസ്വരൂപമെന്തെ 

ന്നാരായുന ഒരു ജിജ്ഞാസുവിന്ന് .ദുസ്സുഹമായീത്തോരും. സ്വസ്വ 

രൂപസാക്ഷാല്ല്യാരമാഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു മുമുക്ഷുവിന്” ഏകസാധന 

മായ ജ്ഞാനമാഗ്ലുത്തെ “അഭ്ധ്യാത്മവി പാരം പാന് യിലും ഇപ്ര 

കാരം ഘോഷിച്ചീട്ടുണ്ടു. 

ജേഞാനമാര്ഗ്ഗുമറിയേണമെങ്കിലേോം 

ജ്ഞാനികംം പറയുന്നതു കേറംക്കണം 

ജ്ഞാനമെന്തിയേ മറെറാന്നുമിജളല്ലന്നു 

ജ്ഞാനികും പറകൊട്ടി മുഴക്കുന്നു. 
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വിശ്വസ്തഷ്ടരിക്കു കാരണമാം ബ്രഹ്മം 

വിശ്വമുള്ളപ്പോളില്ലാതിരിക്കുമോ? 
വിശ്വനാശം വരുമ്പോഴുമുണ്ടതു 

ശാശ്വതമെന്നു പ 

ന ന ന 

കാരണമൊന്നുംക്രടാതെയിളൂല്ലോ 

കായ്യമൊന്നു മൊരേടത്തുമോക്കമ്പോം 
ഭക ഉകള് 

സത്യമേ ജഗത്തെനാറിയുന്വോം 

സ്വപ് നമല്ലയോ കാണുന്നു നിത്യവും 
നി നി 

തുതനയാ കാ ന തൊും 

ഇതു നിശ്ചയംവനാല്മതിയല്ലോ 

ഈ നിശ്ചയംവനവര് മു൯ച്പറഞ്ഞ കോലഹഫേലങ്ങളൊന്നും 

ക്രടാതെ *പുമ്മാതിരിക്കുകിയേ ചെയ്യാനുള്ളൂ. 

ഇനി, ഇങ്ങനെ വെവതേ ഇരുന്നാല്മതിയോ എന്നു 

നോക്കാം. തന്െറ സതൃസ്വരുപം ആനന്ദമാണ്. അതറീവു 

തന്നെ. ഈ അറിവാനന്ദം സ്വരൂപമായിത്തീന്നിട്ടള്ള അനുഭവ 

ജ്ഞാനികം ആ സ്വരൂപത്തെപ്പുററി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സ്വരൂപ 

ത്തെപററിയുള്ള ,ഈ അറിവിനെത്തനെ ജ്ഞാനമെന്ു പറ 

യുന്നതും. ജ്ഞാനികളുടെ അനുഭവ (അരും) ഗ്രന്ഥങ്ങളില് കരടി 

സ്വസ്വരൂപത്തെപ്പുററി പരോക്ഷ മായേഅറിവുണ്ടായാരു ആ പരോ 

ക്ഷ ജ്ഞാനത്തില്നിന്നും വൃതി ചലിക്കാന് പാടില്ലം വക്ഷെ 

കമ്മാദിവൃവഹാരങ്ങം വൃതിചലിക്കാന് ഇടകൊടുടക്കുന്നു ” അതി 

നാലാണു” മിണ്ടാതിരിക്കാന് പറയുന്നതു”. ഇതിന്െറ അത്ഥം 

മേദക്ഷത്തെ ഇഛിച്ചൊന്നും ചെയ്യരുതെന്നാണ്. ഇങ്ങനെ 

തന്െറ സത്യമായ ബ്രഹ്മസ്വരൂപത്തെപ്പുററിയുള്ള പരോക്ഷജ്ഞാ 

നത്തോടുകൂടി ആബോധത്തില്തന്നെ മിണ്ടാതിരിക്കനാവന് 

തുമ്പിയെത്തന്നെ ധ്യാനിച്ചിരുന്ന പുഴുവും തുമ്പിയായിത്തീനാതു 
പോലെ, സ്വയം ബ്രഹ്മമായി ഭവിക്കുന്ന. 



അധികാരം ആവ് 
കാ 

വിരക്തിപ്രഭ 
ലി 

[കമ്മം, ഭക്തി മുതലായവ വീട്ടമാറിയാലും (അഖണ്ഡ) വിര 

ക്തി ഏര്പ്പെടാതെ ജ്ഞാനം ഉണ്ടാകുന്നില്ലാത്തതിനാല് വിര 

ക്തീയെ പ്രതിപാദിക്കുന്ന. വിരക്തിയും സന്പ്യാസവും.സാമാമ്പയം 

ഒന്നുതന്നെ. 

തന്നെത്തനരുളാലറിഞ്ഞ സമയ 

ത്തില്ലിവ് തുമ്പങ്ങളും 

പിന്നെത്താനതു വിസൂരിച്ചപൊഴുതി- 

മ്പത്തിന് മയക്കും ഫലം; 

രണ്ടും കണ്ടൊരു ശുങ്ധബോധമ്വനെ- 

ന്നദ്വൈത, ഞാനസ്തനം 

പണ്ടേ, ത൯ ചെവവായ', ശകനാ മുനി,മേ 

കാരുണ്യമോടോതിനാ൯. 1 

അരും-..സ്വയം പ്രകാശം 

പിന്നെ........ഫലം _. പിന്നിട്ട് താന് തന്െറ അരും അറിവിനെ 

മറന്ന  ഫേതുവാല് ആനന്ദം തനിക്കു തുട്ല്ീം ഭാവത്തില് 

അനുഭവമാകുന്നു. 

രണ്ടും _. അരുളവസ്ഥയില് തന്െറ ആനന്ദസ്വരൂപത്തെ 

കണ്ട അറിവും ഈ അവസ്ഥഭയ മറന്ധിടത്തു (എന്നാല് ഇരുളാ 
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കാതെ) തോന്മീയ ലയസുഖത്തെ അറിഞ്ഞ അറിവും. ഇവിടെ 

മുമുക്ഷുവിനു ഭാധത്തി അവസ്ഥയില് ഉള്ള ജാഗ്രത്, സ്വപ്ന 

സുഷ്പ്ല്'കളെ പരാമര്ശിക്കുന്നില്ല. ജാഗ്രത സ്വപ് നങ്ങം 

രണ്ടും വിവിധാവസ്ഥകളിലാണെങ്കിലും വെറം സ്വപ്നങ്ങളാ 

ണെനാതിനാല് തൃജിക്കപ്പെട്ടു. സുഷുഫ്ലി, ആനന്ദലയമാണെ 

ങ്കിലും പരിപൂര്ണ്ണ തമസ്സില് സംഭവിക്കുന്നതിനാല് വിവക്ഷിക്ക 

പ്പെട്ടില്ല. അതിനാല് സാക്ഷാത്ക്കാരശേഷവും സംഭവിക്കുന്ന 

സകളകേവലാവസ്ഥകളാണു'” ഇവിടെ വിവക്ഷ. മുന് പറഞ്ഞ 

രണ്ടറിവില് ആദ്യത്തേതു" സകളവും രണ്ടാമത്തേതു കേവലവു 

മാണെനസറിയണം. 

തൂഭ്ധമറിവു”...സകളകേവലങ്ങളററ ശുഭ്ധ, സ്വരൂപജ”ഞാ 

നം. അഥവാ ജ”ഞാനസ്വരൂപം, 

അദ്ധൈത........മുനി___തന്െറ ശൈശവത്തില് തനെ അഭദ്വെത 

ജ്ഞാനം ലഭിച്ചു തീരുജഞാനസംബന്ധ സ്വാമികംം. 

(കരണ്ണുടയ വള്ളലാരുടെ ഗുരു) തിരുജ"ഞാന സംഖേന്ധര് 

കുഞ്ഞായിരുന്ന കലേത്തുതനൊ ശ്രീ പാര്വ്വതി പ്രതൃക്ഷ 

മായി ജ്ഞാനപ്പാല് കെഃടുത്ത കഥ ഗ്രന്ഥത്തിന്െറ മുഖ 

വുരയിരു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്. 

മുക്തി “ക്കാറാള്” മൊത്തോതിയവക, തുറവ,ം, 

ജ“ഞാനവയം, പിന്നെയാശാ- 

സന്ത്യാഗം, മുന്നമത്രേ, കുറളതിലനുശഃ-- 

സിച്ചമാര്ഗ്ഗങ്ങം, മുഖ്യം; 

ജന്മം തീനീടുമന്തകരണവ്യമൊഴിവാം.. 

തുഭ്ധബോധത്തീനാല് കേം, 

വിമ്മീമും, മുക്തിമാര്ഗ്ശം പലതിലുമരിതെ- 

ന്നോക്കയി, ക്കര്മ്മനാശം. മ 
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ആറാ€ം--മധുരയില് മുന” സംഘപ്പൂലവ(വിദ്പുന്മാരുടെ കാല 

ത്തു” മുക്തിമാശ്ലശുത്തെപ്പററി അതില് പ്രുമാണികളായി വാദം 

നടത്തിയ ആറ മതക്കാര്, 

ഒത്തോതിയവക--ഒന്നപോലെ (ന്രിരവ്വീവാദം) സമ്മതിച്ചു നിന 

ലി 

തുറവും........ മുഖ്യം-തിരുക്കുറ€ം എന്ന അരുംംഗ്രന്ഥത്തില്, തുറവു', 

മെയ്യണര്തല്, അവാവവത്തല് (സന്പ്യറസം, സ്വരുപ 

ജ്ഞാനം, ആശാപരിത്യാഗം) എന്നു” തുടരെ പ്രതിപാദിച്ണി 

ട്ടള്ള മൂനഭ്ധ്യായങ്ങം 

ജുന്മം........നാശം..ഒഴിവി ലൊടുക്കത്തില് “താന് ത്രികാലങ്ങ 

ളിലും ജനിച്ചിട്ടില്ല? എനറിയുന ശുഭ്ധശിവബോധ് ത്തെ 

ക്ൂളടി പ്രുതിപാദിക്കുഅ. ഇതിലേക്കും അന്തകരണം 

മായണാം കര്മ്മവാസനയുള്ളിടത്തോളം  അന്താകരണം 

നിലനില്ലയകയും ചെയ്യും. കര്മ്മങ്ങ€ം അവയുടെ വാസ 

നയെ വമളര്ത്തുകയുമാണെങ്കില് നാനാപ്രുകാരേണയുള്ള 

മുക്തിമാഗ്ലുങ്ങളിലും മുഖ്യവും അതൃന്തം ദൂഷ്ടരരവുമായുള്ളതുഃ 

“കര്മ്മനാശ' മാണെന്നു സ്ഥാപിക്കുന്നു. 

ഈ ലോകത്തു സാക്ഷാല്ല്രാരത്തിനു വേണ്ടി മധുരയിലെ 

സംഘപ്പൂലവരില് . ഓരോരുത്തൽ ഓരോരോപ്രകാരത്തില് യുക്തീ 

കളെ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവരില് പ്രധാനികാം ആവപേര്. 

അവരുഭടയും അവസാനം തുറവിരു (സന്ദ്യാസത്തില്) ക്രടുക 

എനാതാണു'. 

തന്െറ സകല ആശകളും തന്െറ (ചൈതന്യ) സ്വരൂപ 

ത്തെക്രുടാതെ ചേഷ്ടിക്കുന്നില്ല. ആശകംംക്കു കാരണവും ചേഷ്ട 

യുംകൊടുക്കുന്നതു താനാണെനറിഞ്ഞു”, അവയുടെ അവസാനം 

പരിശുദ്ധമായ വെളിതനെ എന്നു” സംശയരഹിതമായറിയു 

മ്വോം അവ വൃത്തിയെക്കൊള്ളാതയും തവൂലം ഇള.ക്മെറവം 

ഇരിക്കും. അങ്ങനെ പരിശുദ്ധമായ തുൂറവു” ആശയാറ ത്തുറ 
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വാണം ആശയ്കുല്ത്തീയണ്ടായതു" തന്നില് നിനനമാണെനനറി 
യുക. വൃത്തിയിലുള്ള വിരക്തി (ത്യാഗം) സംഭവിച്ചു” സന്ന്യാസം 

(തുറവു”) താനേയുണ്ടാവുക. പുക, അഗ്നിയില്നിന്നുമുണ്ടായ] 

അഗ്നിയെ മറയ്ക്നാതുപോലെയ്യം, കനലിനകം: വൃത്തിപ്പെട്ട 

വെളിയില് വനാ ചാമ്പല് കനലിനെ മറയ്മന്നുതുപോലെയ,ം. 

നമ്മില്, വൃത്തിമുലം ഉണ്ടാവുന്ന ത്രികാലജ്ഞാനങ്ങളും മറ൨ം 

അല്ലകാലം കഴിഞ്ഞാല് ചാമ്പല് കൊണ്ടുമുടും. 

വൃത്തിമുലമുള്ള പ്രകാശമല്ല യഥാത്ഥപ്രകാശം. വൃത്തികര 

ടാതെയ,ള്ള പ്രകാശമാണു”. ഇരുംം ഇല്ലാതെ പ്രകാശിക്കണമെ 

കില് രനെറ സ്വരൂപത്തെക്കൊള്ളുണം. ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രകാശം 

എപ്പ്പോഠം തന്െറ സ്വരുപമാകുസവോ അതാണു” സകലമതസ്ഥ 

രടേയംം അവസാന തുറവു'. 

ജനനഭമോഴിക്കുന്നതിനുള്ള മൂന്നു മാഗ്ലൂങ്ങം:- 

ജീവനാഹാരമെന്നപോലെ അതിനായുള്ള അസക്തി ഇല്ലാ 

താവുക. 

നാനാപ്രകാരേണ താന്താങ്ങറംക്കു വൃത്തിയെ ഉളവാക്കുന 

കര്മ്മങ്ങളുടെ ബന്ധം (മുടി) കൊണ്ടു" ഉള്ളില് സംഭവിക്കാവയന്ന 
വൃത്തിയടെ ഒഴിവ്. 

ഇങ്ങനെ അകം പുറങ്ങളിലും വൃത്തികം ഇല്ലാതാകുമ്പോം 

വൃത്തികാം എവിടെ ഉല്ലത്തിയാകുന്നുവോ അവിടെത്തന്നെ തന്ദി 

യേ ഒതുങ്ങി നില്ല്യനതു". 
വാശിയ്ഷക്ൊത്തു മരിപ്പുതിന്നു തുനിയും 

വീരന് പരന് ചൊല്ലിടും 

മോശംചെറവപൊവക്കയില്ല; യിതുപോല് 

വപറററെറാരീ മാ്ല്രവും 

പറററ്റെന്നവനേ രുചിക്കു, മവനി- 

ഷ്ടപ്പെടിടു, ന്നൊട്ടകം 

മുറവം വേപ്പ്റിനെയെനനപോലെ, യഹിതം 

മറവം രസാത്തക്കിതും. ടട 
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വശോിയ്യക്കൊ........യില്ല--വാശിക്കുവേണ്ടി. മാത്രം മരിക്കുന്നവന് 
മരിക്കുകയില്ല. 

വറ൨”- പഠവതല് _. ആശ, 

ഈ മാഗ്ലും-- ഈ മുക്തിസാധനം (വിരക്തി) 

ഈ മാര്ഗ്ശുവും........... നൂപോലെ--കയ്യ്യില് പ്രിയമുള്ള ഒട്ടകം 

വേപ്പ്പില തിന്നു പഴകിക്കൊള്ളനാതുപോലെ വിരക്തിയില് 

ഇഷ്ടുമുള്ളവന് (അഥവാ വിരക്തിയുള്ളവന്) സകല ആശക 

ളേയും ക്രമേണ വിദ്ടദൊഴിഞ്ഞുകൊള്ളുന്നു. 

മറവം രസാത്ത൪--മറ൨', സുഖഭോഗങ്ങളില് ഉത “കന്നേയള്ളവര്. 

വിരക്തിയില് സ്വതേ ഉണ്ടാകേണ്ട താല്ൃയ്യത്തെ; ഇതില് 

പ്രധാനമെന് പറയുന്നു. ഈ താല്ലര്യമുള്ളവന് മാത്രം ആശകളെ 

വിദട്ടൊഴിഞ്ഞുകൊള്ളുമെന്നും അല്ലാത്തവര് അപ്രകാരം ചെയ്യുക 

യില്ലെന്നും പ്രസ്താവിക്കുന്ന. 

പാശംപോംപശുവും തിരിച്ചു പതിയെ. 

പ്രാപിച്ചിടു,ന്തഞ്ഞലി൯ 

പാശം പോയ് തറയില് തിരിച്പുവരുമ- 

ഞ്ങാടിടുവോനും ധ്രുവം; 

ബന്ധം പോ, മുയിരാത്മസാത്മ്യമടയു-- 

നൊം്ലാ മതക്കാക്കുമേ 

ചന്തം, വള്ളവര് ചൊനാതോക്:, ഭവവ്യ,ം 

വറ്ററ്റവന്നെനതായ്. ക് 

“പശുപതിപാശം? എന്നു” തമിഴ” അനുഭവജ്ഞാന ഗ്രന്ഥങ്ങ 

ളില് സുപ്രസിഭാമായി പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്രക്രീയയെയാണിതിര 

പറയുന്നതു”. റ 

പതു - ജീവന് (്രീവബോധം) 

പതി-- ആത്മാവ്” (ആത്മബോധം) 
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പാശം-- ആശാബന്ധം (ബോധം) 

ആശയററ ജീവ൯തനൊ തൃതത്മാവായ,ഭദ്ധാരിക്കപ്പെടുന്നു. 

ആത്മാവിനു", താൻ ആത്മാവാണെന്നുള്ള ബോധപാശവ്യം അ൨ 

സ്വോംം അതു” ബ്രഹ്മമായിത്തീരുശ്ന. 

4“അയമാത്മാബ്രഹ്മം? എന അഥവ്വണവേദമഹാവാകൃസാര 
ത്തെയാണ് ഈ പ്രക്രിയയില് പ്രുതിപാദിക്കുന്നതു്ം 

പാശം പോം കയറില്ലാതെയാവുന്ന 

ബന്ധംപോം--ആശാബന്ധമററ 

ആത്മസാത് മ്ൃയമടയ,ം - ബ്രഹ്മത്വം പ്രാപിക്കുന്ന. വൃഷ്ടി ജീവനെ 

സംബേന്ധിഷ്ണ് ആത്മാവെന്ന വൃവഹരിക്കാനുണ്ടെന്ല്ലാതെ 

വൃഷ്ട്രീത്വം അററ അവസ്ഥയില് ആത്മാവു” ബ്രഹ്“മമാ 

യിത്തിരുനതിനാല് അങ്ങനെ പറഞ്ഞ. ഈഞ്ഞാലാടിീയ 

പ്പ്യോം അതിലിരുന്നവന് ചഞ്ചലനായ്യം, ആടാതിരുന 

പ്പരം നിശ്ചഞ്ചലനായും ഭവിച്ചതുപോലെ ബന്ധപ്പെട്ട 

രുനാപ്പ്പോം ..ആത് മാവിനു ചഞ്ചലത്വവും ഖെന്ധമുക്താവ 

സ്ഥയ്രു അചഞ്ചലത്വവും വൃവഹരിക്കല്പെട്ടു. എന്നാല് 

ഈഞ്ഞാലാടുമ്പോഴും അതിലിരുനനവന് വെവതെ ഇരിക്കു 

കയേചെയ്യുന്നുടൂു എസനപോലെയുള്ള ആത്മാവിന്റെ നിത്യ 

നിശ്ചലത്വത്തെയും നാം ഉണരേണ്ടതാണു“, 

നീന്നെപ്പ്പോല് വിഷയങ്ങം നീന്നു ചതീവാത, 

നീ പി൯നിനക്കററതാ-- 

യാക്കും കമ്മജഡം നിനക്കുവിഷമായ', 

നിനെൊബ്ട്രമിപ്പിക്കിലും, 

മറെറല്ലാമറിയാനുണന്നൊരേറിവേ 

തന്നെസ്വയം കണ്ടി 

തൊററവ്പെട്ടതുമെങ്ങു, മോക്കി,ലറിവാ- 

ണജ്ഞാനമായ'ത്തീര്നതും, € 
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നീന്നെപ്പോല്........ തിവാല് --കണ്ണാഭിയിരു കണ്ട പ്രതിബിംബം 

നോക്കിയ കരങ്ങിനെ തെററിദധാരിപ്പിച്ചതുപോലെ, താന് 

നോക്കിക്കണ്ട വിഷയങ്ങാം തന്േറതുകളും അവതന്നെ 

താനുമെന്നായി നിന്നിടത്തു ഇതുകാംക്കെല്ലാം ആധാരം 

ആയ തന്െറ സത്ൃസ്വരൂപം മറയ്കുപ്പെട്ടതായിത്തീര് ന്നു”. 

നീ, പിന്........ ജഡം... മറെറല്ലാം കണ്ട നിനക്കു് നീ അദൃശ്യ 

നായിത്തീരാ൯ ഹേതുവായി നില്ക്കുന്ന ഈ സ്ഥൃലശരീരം. 

ഈ ശരീരം ചെയ്യുന്ന അപകടമെന്തെന്നാല്, തനൊ വഹീ 

കൂനില്ക്കുന്ന ജീവനെ വെളിയില് കാണിക്കാതെ എപ്പോഴും 

ഭരേതിനെ താന് വഹിച്ചുനില്ക്കുന്നതായി ഭാവിക്കുന്നതാണു"ം 

ഈ അപകടത്തെ അറിയാതെ അതിനെ സത്യമായിക്കുരുതുന്ന 

ജീവബോധം വിഷയങ്ങളെ കാണുമ്പോഴും ഇത്രേ പ്രമാണം സ്വീ 

കരിക്കുനാതിനാര ശരീരം ജീവനെ മറവ്വു എന്നപോലെ കണ്ട 

വിഷയങ്ങം തന്റെ ആത്മാവിനെയും മറയ്ക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ തന്റെ 

യാഥാത്ലൃം മറയാന് ആദിഹേതു ശരീരമാണെന്നു വരുനതിനാല് 

“വിഷയങ്ങ... .. നീ? പിന്നിനക്കററതായാക്കും കര്മ്മജഡം 

ഏന്ന പറഞ്ഞു. ഇപ്പറഞ്ഞ തന്െറ ട്രമത്തിനും തന്െറ സതൃ 

സ്വരുപത്തിന്െറ സ്ഥാനദ്യംശത്തിനും ഫേതു ഉപാധിയാണെ 

ന്നിരുന്ാലും എല്ലാത്തിനും മൂലകാരണമായ അജു*ഞാനത്തിനു 
ഫേതു ഉപാധിയല്ലാ എന്നു സുചിപ്പിക്കാനാണു” “കുര്മ്മജഡം.... 
നീന്നെ ബ്ഭ്ൂമിപ്പിക്കിലും” എന്നു പറഞ്ഞതു”. 

അറിവേ സ്വരൂപമായ താന് ഏല്ലാമറിയനു അറിവായിരി 
ക്കവേ ഈ അറിവൊന്തമാത്രമല്ലാതെ തന്നെ അറിയാനും അറിയാ 
തിരിക്കാനും വേറൊരറിവവശേഷിക്കുന്നില്ല. അതിനാല് സ്വയം 
ആറിയാതിരിക്കുനാതും ഈ അറിവുതനെ. ഇപ്രകാരം സ്വയം 
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അറിയാതിരിക്കുനാ അറിവിനെത്തന്നെയാണു.. അജ ഞാനമെന്ന 

പറയുന്നതു”. 

ചെമ്പില് ക്ലാവുപെടുനന- മട്ടിലഭിമാ- 

നംകൊണ്ടിരിക്കുന്നമേ 

മുമ്പാത്'മാവിനെഴും സ്വഭാവ, മതുപിന്, . 

പ്ചേന്ദ്രിയം പററിയയ,ം, 

വര്ണ്ണുത്തെസ്ഫടികം തൊടാത്തപടിമാ- 

റീടാത്തയ്രപത്തെടും 

കണ്ണ്ണിന്നുള്ളതനീസ്വരൂപമൊടുമു- 

ല്ലോലം നിനക്കൊത്തപോല്. 6 

അഭിമാനം ആത്മാവിന്െറ സഫജമലമായതീനാല് അതാ 

ത്മാവിന്െറ സ്വഭാവമാണെന്നും സ്ഫടികത്തില് ഇതരവസ്ത്ുക്ക 

ളുടെ സാമീപ്യത്താല് ജുതര വണ്ണുങ്ങറം ആരോപിതമാകുന്ന 

പോലെ ആത്മാവിനു” ഇന്ദ്രിയഗുണങ്ങളും ആരോപിതമാകുമെന്ന 
തിനാല് ആ അവസ്ഥ ആത്മാവിന്െറ രൂപമാണെന്നും ഇൃതരവനസ്ത 

ക്കളുടെ അസാന്നിദ്ധൃത്തില് കാണപ്പെട്ട അച്ഛുസ്ഫടികംപോലെ, 

ഇന്ദ്രീയാദികഠം ക്ഷയിച്ചിടത്തു", ആത്മാവു” തനിസ്വരൂപത്തില് 

നില്നാതിനാല് അതു അതിന്െറ സ്വരൂപമാണെന്നും പറഞ്ഞും 

ഓര്മ്മിക്കാതെ, മറന്നിടാതെ, നിറവായ', 

വിജ്ഞാനമാ,യന്ന്യമായ് 

നിര്മ്മിക്കാതെതുമുള്ളടക്കിയെഴുവോ- 

രാകാശമായ്, പൃര്ണ്ണുമായ്, 

ആനന്ദം വടിവായ്വരുന്ന ശിവനീ 

 രൂപസ്വഭാവങ്ങളെ- 

ത്താനാത്മാവിനു നംംകിനിന്നു മധുരം 

തുകും, ചിരം, ശാശ്വതം, ഴ് 
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ഓര്മ്മിക്കാതെ........റവായ'--ഓര്മ്മിക്കുകയ,ം മറക്കുകയയം ചെയ്യേ 

ണ്ടിവരുന്നവ പുര്ണ്ണുങ്ങളല്ല. അപൃൂര്ണ്ണുങ്ങളാണു". നമുക്കേ 

പ്റെടുന്ന സക്ളകേവലാവസ്ഥകളാലാണു' ഈ അപുണ്ണത്വം 

ഏപ്ലെടുന്നതു". സ്വസ്വരൂപത്തെപ്പററിയുള്ള അജ്ഞാനത്താ 

ലാണ് സകളകേവലങ്ങറം ഏപ്ലെടുന്നതും. സ്വസ്വരൂപമോ 

എങ്ങും ഉരടുരുവെ നിറഞ്ഞുനില്ലന്ന ബ്രഹ്മസ്വരൂപവും. 

അതിനാല് ളക്കം, ജഡത്വം (ആവരണം) ഇതു രണ്ടുമി 

ല്ലാത്ത ബ്രഹ്മസ്വരുപമായി. 

.വിജ്താനം--വിശേഷാല് ഞാനം (സ്വസ്വരൂപത്തെപ്പുററിയുള്ള 

നി] 

അന്തൃയമായ്........കാശമായ്-ആകാശത്തിനു” മറര നാലുട്ുതങ്ങളും 

അമ്പൃമായി നില്ലയന്ത. എന്നാല് ആ നാലും തന്നിലാണ 

സ്ഥിതിചെയ്യുന്നതെന്നും ” അവയുടെ ഉല്ലത്തിപോലും 

തന്നില് നിന്നുമാണെന്നും കാണുമ്പോംം അവ തനിക്കു 

(ആകാശത്തിനു) അന്ധൃങ്ങളല്ലെസ്റാവുന്നു. ഈ പദവീ 

യിലുള്ള ആകാശമാണെന്നു  “എതും ഉള്ളടക്ക? എന പട 

പ്രയോഗത്തരേ അത്ഥമാകുന്നു. 

ജൌ രൂപ........ ങ്ങളെ- ആറാം പല്ൃത്തില് ആത്മാവിരുള്ളതായിീപ 

റഞ്ഞ സ്വഭാവ, രൂപ, സ്വരൂപങ്ങഥം. ഇതിനാല് ആത്മാ 

വു", ബ്രഹ്മംശ്രിവം) ഇവ ഇരുവസ്തുക്കളല്ലെന്നുസിദ്ധമാകുന്നു. 

ഇക്കാണുംവിഷയങ്ങളൊക്കെ നിജമെ- 

ന്നോത്തൊ,കക്കെയും പററിനി- 

ന്നൊക്കെത്ത൯വകയായ' വരിച്ച പൊളിക- 

്ടുപ്പറര വിജ്ഞാനമായ്, 

എങ്ങും വ്യാപകമായ്നിറഞ്ഞ ശീവമായ്ം 

ബന്ധംവിനാ, സൃഷ്ടരിതൊ 

ട്ദെണ്ണീടും ക്രിയയഞ്ചുമററ തൂറവേ 

തുഭ്ധം, മഹത്തെത്രയും. 8 
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ഞാനം -- അവിവേകദശയില് അന്തദകരണം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു 

തരുന്ന അറിവു”. ഈ അറിവു” തോന്നലില്ക്രകൂടിയുള്ള 

അറിവാണു”. സുഗന്ധവും ദുഷ്ലുന്ധവും ഗന്ധമാണെന 

പോലെ ഞഞാനത്തില് അജ്ഞാനവും വിജ്ഞാനവും പെടാം. 

അഭ്ധ്യാത്മപ്രതിപാദനങ്ങളില് ജഞാനം എന്നമാത്രം പറയു 

സ്പോം സന്ദര്ഭാനുസരണം വിഞോനതത്തത്തനെകറിക്കും. 

“മണം? എനാവാക്കു" സാധാരണയായി സുഗന്ധത്തെ കുറി 
ക്കുനപോലെ. 

വിജ'ഞാനം-- വിശേഷാല് ജ൦ഞാനം. അറിവിനെ അറിയുന്ന 
അറിവു". 

ഇക്കാണാം........വിജഞാനമായ്-- ജ”“ഞാനേദ്രീയങ്ങ൦ം വിഷയ 

ങ്ങളെ ഗ്രഹിക്കുന്നു. കര്മ്മേന്ദ്രിയങ്ങഥം അവയെ ലാളിച്ചു” 

അവയെ വിടാതെ പററിനില്ലയന്നു. അന്തകേരണം അവയെ 

തനേറതുകളാക്കി അവയില് മുഴുകിനില്ലയന്നു. :മൂലംകിലു 

ക്ടിവ്റുക്ഷി"യ്കകെന്നപോലെ അതന്തഃകരണത്തിനും പിണയുനാ 

അപകടത്തെ സ്വസ്വരൂപജ' ഞാനത്തില്ക്രുടി തിരിച്ചറി 

യുന്ന നീ വിജ് ഞാനം തനനൊയായിരിക്കുന്നു. 

ക്രിയയഞ്മും സൃഷ്ടി, സ്ഥിതി, സംഹാരം തിരോഭാവം, അനു 

ഗ്രഹം. ി 

ഉന്രിയങ്ങാം പററിനിന്ത്, അന്തകേരണം മുഴുകി നില്ല, 

ന്നതു" വിഷയബോധങ്ങളെന്നു” അറിഞ്ഞുകൊള്ളന്നതു ആത്മരൂ 

വവും ഈ വിഷയ ബോധങ്ങളെ നീക്കി അരും പ്രകാശത്തില് 

തനെ സ്വയം കാണുന്നതു” ആത്മദര്ശനവും താന് മലവും ശിവ 

വും ആകാതെ ശീവത്തില് അഴിത്തൊഴിയുനാതു” ആത്മശ്ുദ്ധിയു 

മാകുന്ന. 

ചു%ംക്രഠിരും മാററിടുന്നതെളുതോ 

മിന്നാമിനുങ്ങിന് കുലം 3 

വീഴും വിശ്വമഹാന്ധകാരമറീയ,-- 

നാില്ലി്രിയക്കാഴ്ചയ,ം, 
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സൂയ്യന് നിന്നിഴല് നിന്നിലാററിവിടുമു.- 

ചയ്ക്രാ,വിധം ഞാരുമേ, 

മായുമ്മാ൨രചെയ്തിതഞ്മുക്രീയയും 

നീയായ്സ്വര്രപിക്കുവാന്; 

ഉച്ചയ്ക്രാവെയിലുച്ചിതന്നിലണയു-- 

ന്നേരം നിഴല്ലാടുത൯ 

മിച്ചം പോയൊടുടവില് സ്വരൂപമതില-- 

ങ്ങേകീകരിക്കും വിധം, 

തന്നാത്മവൊരു സാക്ഷിയായ വിലസു-- 

ന്നേരത്തതേ താന൯മായ് 

ത്തീനാലില്ലിഹ വൃത്തിയഞ്ചു, മവിടെ.. 

ത്തപ്പേണ്ടചപ്പീടവാന് 1! 
യ്യൂഥശുകാ 

കുഴുംക്രരി........കലം ച മിന്നാമിനുങ്ങുകംം. ഒരു കൊടുംകാന്താരാ 

 സ്ഥകുരേത്തെ അറിയാനോ മാററാനോ പ്രാപ്ലരാണോ. 

വീഴും............കാഴ്തയും--- തനിക്കേര്പ്പെട്ട പ്രപഞ്ചാഭിമാനത്തെ 

തന്െറ ഇന്ദ്രീയബോധത്തിനും അറിയാന് കഴിയുനില്ല. 

നിന്നിലാററി--നിന്നിലൊഴിച്ചു'. 

മായുമ്മാ൨........ പിക്കുവാന് -- സൃഷ്ട്യയാദിക്രിയകളഞ്ചും നിന്െറ 

വൃത്തികളായി, അമ്മൃങ്ങളായിത്തീരാതിരിക്കുമാവ് അവ 

നിന്െറ സ്വരൂപമായി (നീ തന്നെയായി) ഭവിക്കുവാന്. 

നിഴല്പ്പാ........ക്ഷംവിധം--ഉച്ചയാകുന്തോവം നീളം കുറഞ്ഞു 

കുറഞ്ഞുവന നിഴല് നട്ടച്ചനേരത്തു” ഒട്ടം അവശേഷി. 

ക്കാത്ത തരത്തില് സ്വന്തം സ്ഥൃലശരീരത്തില് തനൊ 

ഒഴിഞ്ഞു മാവകയാനെ ചെയ്യുന്നതു”. 

അതേതാ .. ....പ്പീടവാ൯--- തനിക്കു സാക്ഷിയായി, ക്രടസ്ഥനായി 

നില്ലന്ന ആത്മാവുതന്നെ നേരിട്ടു സ്വരൂപമായിത്തീനാല് 

മുന്പറഞ്ഞ ക്രിയകളഞ്ചും തനിക്കവശേഷിക്കുന്നില്ല. (ക്രിയ 
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കളെല്ലാം സ്വരൂപമായിത്തീരുന്നതിലേക്കാണു” ഗുരൂപദേ 

ശവും) അതിനാല് അവയെ നിവര്ത്തിക്കാന് അന്വേഷി 

ക്കേണ്ടിവരുന്നില്ല. നിവര്ത്തിക്കേണ്ടിയും വരുന്മില്ലം 

മഴക്കാലത്തു ചുറവം ഇരമ്പിനില്ലന്ന കൊടുംക്രുരിരുട്ടില് 

വസിക്കുന്ന മീനാമിനുങ്ങു” ഇരുട്ടില് തനൊയിരുന്മാലും അതി 

നെ അറിയാതിരിക്കുന്നപച്പോലെ ജ്ഞാനികംം ഈ തമോരൂപ 

ജഗത്തില് ഉപാധിസഹിതം ഇരുന്നാലുംക്രടി ലോകത്തെ അറിയാ 

തിരിക്കുന്നതായ്യം അത്ഥപ്പെടുത്താം. 

പഞ്ചവ്ൃത്തികളെയയ,ം ഒഴിക്കുനനതെങ്ങനെയെന്നു പീനീടു 

പറയുന്നു. ആളുണ്ടെടകില് നിഴലും ഉണ്ടു. ഈ നീണ്ടുനില്ല്യന്ന 

നിഴലിനെ എങ്ങനെ ഉപേക്ഷിക്കാന് ഒക്കും. ഒഴിച്ചാരു ഒഴിയയ 

ന്നതുമളല്ലോ. അതിനാല് അവയെ തന്െറ സ്വരൂപത്തില് 

ചേത്തുകൊള്ളു വാനാണുപദേശിക്കുന്നതു”. വൃത്തികംം സ്വരൂപ 

മായിക്കലാശിച്ചാല് പുനരുല്ലത്തി ഉണ്ടാവുകയില്ല. അതിനാ 

ലാണ് ഈ പൂര്ണ്ണവും സുവിശേഷവുമായ മാറ്റും ഉപദേശി 

ക്കുനാതുു്. 

ജ്ഞാനേന്ദ്രിയ, കമ്മേന്ദ്രിയങ്ങം പത്തും പഞ്ചട്ടുതങ്ങളെ 

നോക്കിയതിനാല് . വിഷയങ്ങലം മറഷ്ക്തുപ്പെടുകയും തവൂലം 

ബോധം ഒഴിഞ്ഞംനിനാ അവസ്ഥയെ നിമ്മല ജാഗ്രത്തെന്നും, 

ഇന്ദ്രീയങ്ങളില്ക്രടി വിഷയങ്ങളെ തിരിച്ചുറിഞ്ഞ ആത്മാവിന്െവ 

ജൂഛാ, ജ്ഞാനം, ക്രിയ, ഇവയുടെ പ്രവൃത്തിസ്ഥാനമായ അന്തഃ 

കരണത്തിന്െറ വ്യാപകശക്തി ക്ഷയിച്ച അവസ്ഥയെ നിര്മ്മല 

സ്വഫ്എമെന്നും ആത്മചൈതന്നൃത്തിനു അധിഷ്ഠാനമായ ചിത്തം 

വികല്ലരഹിതമായി നില്ലയന്ന അവസ്ഥയെ നിമ്മല സുഷുഷ്ണിീ 

എന്നും ആത്മപചൈതനമ്്യത്തെ വഹിച്ൂനില്ല്ന പ്രാണവായു 

ഒഴിഞ്ഞ അവസ്ഥയെ ശൃഭ്ധതുയ്യമെന്നും ഉഞ്ഞാല് അററ, വീണ 

യിടം അതിന്നാധാരമെനാപോലെ ഇന്ദ്രീയബോധങ്ങം നിശ്ശേഷം 

ഒടുങ്ങിയ ഗ്ഥാറാത്തു” ആത്മാവു” അരുളാല് തെളിഞ്ഞുനിന്ന 

ശുഭ്ധാവസ്ഥയെ ശൂദ്ധാതീതമെന്നും പറയുന്നു. 
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ഇന്ദ്രീയബോധം നീങ്ങിയ തുഭ്ധാവസ്ഥയില് തീജ്വാലകണ്ട 

കണ്ണുപോലെ അരുളാല് തനെ അറിയുന്നതു ശുഭധാജാഗ്രത്തു”. 

ഈ അവസ്ഥയില് താന് ചേഷ്ടയറ൨', തനിക്കു” അരുംമാത്രം 

ആധാരമെന്നായി, ആ അരുളീനെ ദര്ശിക്കുന്നതു ശുദ്ധസ്വഘം, 

ഇവിടെ തനിക്കു (ആത്മാവിന്) ഇഛാ, ജ്ഞാന, . ക്രിയകം 

തോന്നാതെ നിന്ന ഇടം പര. ഈ പരയ്യടെ എല്ലാ നിര്മ്മല 

ത്വവും തനിക്കു ലബ്ലമായി, താന് ആ പര തന്നെയായി നിന്നതു” 

നിര് മരലസുഷുഫ്ണി. താന് ഈ പരയായി നിന്നിടത്തു", സ്യൂയ്യ 

പ്രകാശത്തെ നോക്കി നിന്ന കണ്ണില്, കണ്ണൂിനതീതമായി ഒരു 

പളപളപ്പുമാത്രം തോന്നിയമാതിരി, പര ഒഴിഞ്ഞു” ആനന്ദം 

നേരേനിന്നു” താന് ശിവത്തില് അധികപ്പുററായി ആനന്ദാനു 

ഭവം മാത്രമായി നിന്നതു” ശുഭദ്ധതുരിയം., സുയ്യപ്പകാരത്തിന്െറ 

പളപളപ്പുതട്ടിയ കണ്ണൂ1ീന്െറ സ്വന്മംകാഴ്യോശക്തിനശിച്ചു", കണ്ടെ 

വസ്തൂക്കളുംമാഞ്ഞു", പ്രകാശമാത്രമായി നിന്നതുപോലെ, ആനന്ദം 

അനുഭവിച്ചും ആ ആത്മാവു” ആനന്ദമാകാരിരുനിടത്തു് ആന 

ന്ദാനുഭവത്തെ അറിഞ്ഞ താനും അവശേഷിച്ചിരിക്കാതെ, ആന 

ന്ദവസ്തുക്കമളെന്നു പറയാനും ഒന്തമില്ലാതെ ആ ആനന്ദമേ താനാ 

യിത്തീനാതതു” ശുദ്ധാതിതം. 

ആലദ്യം പറഞ്ഞ അഞ്ചവസ്ഥ കളും മുപ്പുത്താ൨ തത്ത്വങ്ങളും 

ഒഴിയാന് ഹേതുവായി നില്ലയന്നു. പിന്ന്ടു പറഞ്ഞ അഞ്ചും 

ജീവബോധം നീങ്ങി ശിവത്തില് അതിതപ്പെടുന്നതിനു ഫേതു 

വായി നില്ലയന്നു 

മുകളില് പറഞ്ഞതെല്ലാം, ഇപ്പോം തനിക്കു" (രീവാത്മാ 

വിന്) അഗോചരമായി നില്ലുന്ന സ്വസ്വരൂപം തനിക്കു സാക്ഷി 

യായി, പ്രതൃക്ഷമയും വരുന്നതിനുള്ള ഉപായങ്ങളാണു. 

ഇരുളിനെപ്പോലെയാണു കേവലാവസ്ഥ. അതില് നക്ഷ 
തങ്ങളെപ്പോലെ സകളവും. നക്ഷത്രങ്ങളെക്രടാതെ ഇരുട്ടിനെ 

മാത്രം കാണനാ കണ്ണുപോലെയും ഇരുട്ടില് നക്ഷത്രങ്ങളെ 
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കാണുന്ന കണ്ണുപോലെയും ആത്മാവു കേവല സകളങ്ങളെ അറി 

യുന്ന. സൂടയ്യാദയത്തിര ഇരുട്ടും നക്ഷത്രങ്ങളും ക്രടാതെ സൂയ്യപ്ര 

കാശത്തെ മാത്രം കണ്ട കംണ്ണുിിനെപ്പോലെ അഭും ഉദയത്തില് 

മുനു തോന്നിയിരുന്ന തമസ്സും ഇന്ദ്രിയക്കാഴ്സകളും ഒഴിഞ്ഞുമാറിയ 

തായിീവന അരുളീനെമാത്രം കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നതു അരും 

ദര്ശനം. നുയ്യപ്പകാശത്തെ നോക്കിയ കണ്ണൂ സൂയ്യപ്പകാശവു 

മായി ഏകീകരിക്കപ്പെട്ട നിന്നതുപോലെ അരുളിനെ ദര്ശിച്ചു 

കൊണ്ടിരുന്ന താന് ആ അരുളേ താനായ് നിനതു പരദര്ശനം. 

സൂയയപ്പകാശത്തില് ചേര്ന്നുനിന്ന കണ്ണിനു സ്വന്തം വൈഭവം 

നീങ്ങി സൃയ്യപ്രകാശം മാത്രമായി നീസപോലെ ആനന്ദത്തില് 

നിന ആത്മാവു, താന്വേറെ ആനന്ദംവേറെ എന്നില്ലാതെ 

ആ ആനന്ദമേതാനായ്, അതുമാത്രമായിത്തിരുകയ്യം ചെയ്യുന്നു. 

ഈ പദൃത്താല് ജ്ഞാനികം ഈ ജഗത്തിനെ അറിയാതി 

രിക്കുന്നു ഏന്നും ജ്ഞാനം തന്െറ ശുഭ്ധാവസ്ഥയില് ഉദയമാകു 

മെന്നും പറയുന്നു. 

ഇനി, തന്െറ നിര്മ്മലാവസ്ഥയില് ജ്ഞാനം ലബ്ദമാക 

മെനാല്ലാതെ ഇന്ര്യങ്ങളില്  ഉന്ദടോവുകയില്ലയോ എന ശങ്കയ്ക്ക് 

സമാധാനം പറയ, ന്ന. 

സുത്തായ് കണ്ടൊരസത്തു, മോക്കി, ലറിയാ 

മെത്രയ്രസത്തെന്ുട൯ 

ദിത്തിപ്പാമ്പിനുതുല്യ, 'മുണ്ട്?, തൊടുവാന് 

പാപമ്വെങ്ങെടോ ഭിത്തിയില് 2 

ഇല്ലാതുള്ള തൊഴിച്ചിടുന ശ്രീയചെ- 

യ്യും മുഡ്ഡരോ “കുറ്റിയില് 

കള്ള൯ നിന്നതുകണ്ടുഴന്നു പറകൊ-- 

ടീടും തുരത്തിടുവാ൯. 10 
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സത്തായ്........മോക്കില് സത്യമറിയാന്, അറിയേണ്ടുനവനും 

സത്ൃത്തിരുതനെ നില്ലൃണം അങ്ങനെ മിഥ്യയ,ടെ സത്യ 

മറിയാന് താന് തനിക്കു “സത്ത” യാണ് (ഉള്ളവനാണു* 

എനാ അവസ്ഥയിലും തന്െറ ഏററവും പരിശുഭ്ധാവസ്ഥ 

യിലും നിന്നുകൊണ്ടു: ചിന്തിച്ചു നോക്കിയാല്. 

ഭിത്തി ....... മുണ്ടു ഭിത്തിയില് പാവെനാ വസ്മൂവിനിരിക്കാ 

നൊക്കുകയില്ല. ഈ സതൃമറിഞ്ഞുകൊണ്ടു ഭിത്തിയില് 

കണ്ട പാമ്പിനെ സത്ൃമാണെന്നാരു പറയും. കണ്ടതോ, 

വര്വുവച്ചതാകാനേ തരമുള്ളൂ. അപ്പ്യോം താന് കണ്ടതു് 

അസത്തിനെയാണു”. അങ്ങനെ ആ അസത്തു” ഉണ്ടു”? 

എന്നല്ലാതെ പ്രകാശിക്കുന്നു ണ്ടോ? 

ഭിത്തിപ്പാമ്പിനെ വടികൊണ്ടെടിച്ചെധഴിയ്ക്കേണ്ടിയില്ലാ, അതു 

കൊണ്ടു ഈ മായാ പ്രപഞ്ചത്തേയും അതിനെ നൃഷ്ട്രീക്കുന്ന 

ഇന്ര്രീയാഭികളേയും അവയുടെ മീഥ്യബോധത്തേയും മറവം ബുഭ്ഥി 

യുള്ളവന് തപോ, യജ്ഞാദികമ്മങ്ങളെക്കൊണ്ടും മറ്റും ഒഴിക്കാന് 

ശ്രമിക്കുകയില്ല. ഇന്രീയബോധങ്ങളെ ഒഴിക്കാന് ഇന്രീയങ്ങംക്കു 

സാഭ്ധ്യവുമല്ല. തന്നെ, താന് പിടിച്മൂമാററാനൊക്കുമോ? രക്തം 

പുരണ്ടവമ്ത്രത്തെ രക്തം കൊണ്ടു കഴുകി ശുഭ്ധീപ്പെടുത്താന് ശ്രമി 

ക്കുനാ ഫലമാണു ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ സഫായത്തോടുക്രടി പരിശു 

ഭ്ധിയും ജ്ഞാനവും ലഭിക്കാ൯വേണ്ടി ചെയ്യുന എല്ലാക്കമ്മങ്ങളു 

ടേയും ഫലം എന്നു” അതറിയാത്തവരോടു (താപസന്മാര് തുടങ്ങി 

യവര്േടടു വളരെ ഖേദത്തോടുകൂടി പറയുന്നതു”) 

ഭിത്തിപ്പാമ്പിനെക്കന്ടെമാത്രയില് ഏതു" മിഥ്യയാണെന്നറി 

യുനാജ്ഞാനമൊനോേ ശ്രേഷ്ടമെന്നും ഈ ജ്ഞാനം തന്െറ ആ 

ദിപരിശുങ്ാവസ്ഥയെ അറിയുമ്പോംം വിളങ്ങുമെന്നുള്ളതാണെന്നും 
വറയുന്നു. 
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ഇന്നിലോകമസത്യമെങ്കിലതു മ-- 

ക്കാനല് ജലം പോലെയു- 

ണ്ടെന്നായുള്ളതിനെത്തുഭടഖ്വു കളയാ- 

നാക്കാനുമൊക്കുന്നിതോ? 

സ്വപത്ത്യുടലില് പിടിച്ചതണയു. 

ന്നൊന്നായുണനിടവേ; 

സങ്കല്ലാത്മകമീജഗത്തു മൊഴിയും 

ജ്ഞാനോഭയത്തിങ്കലേ, 11 

ഇന്നി ......ക്കന്നിതോ? പ്രപഞ്ചം മിഥ്യയാണെന്ന പറയന്ന 

തിനെ സമ്മതിച്ചാല് തന്നെയ, അതു” കാനലിൽ കണ്ട 

ജലത്തെ (വസ്തുവിനെ) തള്ളിയാലും ജലത്തിനെ കണ്ടകാഴ്ല 

(സത്യമോ മിഥൃയോ ആയാലും) അവശേഷിക്കുന്നുണ്ടല്ലോം 

മ'ഥൃയായാലും അതിനെ (ആ സഭം്ലത്തെ) പരിഛേദം ഒഴി 

ചയൂവയ്ക്കാന് സാധിക്കുന്നുണ്ടോ? എന്നു സംശയിക്കുന്നുവെ 

ങ്കില് അതിനു സമാധാനം പറയാം. 

സ്വപൃത്തീ ........ ചചതു"--സ്വപ്യുകാലത്തു” തന്െറ ശരീരത്തില് 

പിടിപെട്ടു തീ. ഈ ്രാന്തികാലത്തു” ജീവാത്മാവിനു 

ഏര്പ്പെടുന്ന .പ്രപഞ്ചശരീരാഭി അനുഭവങ്ങ?ം _. ജീവ 

ബോധം, 

ഉണനനീടവേ-- ഭ്രാന്തി മാവഭമ്പോം, ജാഗരത്തീല് നാം ഉണ്ട് 

എന്നുള്ളതു നമ്മുടെ തോനാല് മാത്രമാണു”. സുഷുഫ്ലിസമ 

യത്തു” താന്തന്നെക്കറണുന്നില്ലെങ്കിലും ഉറക്കം കഴിഞ്ഞു 

താന് ഉറങ്ങി എന്ന അനുമാനത്തെ പ്രത്ൃക്ഷംപോലെ 

പറയുന്നു. 

സങ്കല്ലാ....,...ത്തിങ്കലേ-- ഉണനാപ്പ്ോഠം സ്വപ്പത്തില് അനുഭവ 

മായിത്തോനിയ സകലതും വൃവഹാരമായി അഴിയുന്നു. 

സ്വപ്കാലത്തു" അവ സതൃങ്ങളെന്നു തോന്നിയവമാത്രമാ 
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ണെന്ന” ഉണരുദമ്പോം അറിയ്യകയ,ം ചെയ്യുനു. അവപതു 

വഷത്തെ നമ്മുടെ ജീവചരിത്ര സംഭവങ്ങം പത്തുമിന്തീട്ടു 

നേരത്തെ സ്വപൃത്തിനുള്ളിലാണ അനുഭവപ്പെട്ടനില്ലന്നതു”. 

അപ്പോം മായതന്നെ സ്വയം രണ്ടായിപ്പിരിഞ്ഞു് സത്യം, 

മിഥ്യ എന്നും വിദയ അവിദ്യ എന്നും ഉള്ള അവസ്ഥകളില് 
കരടി നമുക്കു മായാമിഥ്ൃയില് നിന്നും മായാസതൃത്തെയും 

ഈ മായാമിഥ്യാസതൃങ്ങളില് നിന്നും. മായാരഹഫിതമായ 

പരമസത്യത്തെയും എപ്പോഴും എടുത്തുകാട്ടി ഉത് ബോധി 

പ്പിച്ച നില്ലകയാണു”. അങ്ങനെ നാം എപ്പോഴും ഈ 

പരമസത്യത്തെ കണ്ടുകൊണ്ടിരന്നിട്ടും അതിനെ അറിയാ 

തിരിക്കുന്നതു" അജ്ഞാനമാണു”. വിജ്ഞാനമല്ല. ഉണന്ന 

വരു” സ്വപ് നമെനനപോലെ. വിജ്ഞത്വം വനാവനു” ഈര 

പ്രപഞ്ചബോധവും അനുഭവങ്ങളും സ്വയം (ഒഴിക്കാതെ 

തന്നൊ) മിഥ്ൃയായില്പോകുന്നു. പ്രപഞ്ചമുണ്ടെന്നുള്ളതിനു” 

ഉണ്ടെസതോന്നലല്ലാതെ മററാധാരമിള്ലെന്നു മുമ്യുപറഞ്ഞി 

ട്ടമുണ്ടു”. 

ഭനമളളീന്രിയബോധമെന മൊഴിയയം 

തെറ്ററ്റനേരെങ്കിലോ 

നേരിന്തെത്തിരയ,നതെന്തി, നിരുളാ-- 

ററീടുംവെയില് ജ്വോലയെ 

നേരായ കാണുവതിന്നുകണ്ണുകഠം കശ- 

ക്കിത്തേച്ചു നോക്കേണമോ?, 

നേരല്ലാത്തതറിഞ്ഞിടുനൊരറിവേ 

ജ്ഞാനം, ശിവം, കേവലം. 15 

നേരല്ലി........തെന്തിന്-- ജന്ദ്രീയാദിീകം തമ അറീവു” തെറ്റാ 

ണെൌനു പറയണമെങ്കില് ശരിയായ അറിവുണ്ടായിരിക്കണ 

മല്ലോ. നാലും മൂസംക്ൂടിയതു” എട്ടാണെന്ന തെററിഭന 
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കണ്ടവന് ഏഴു എന്നുള്ള ശരിയില് നില്ലയന്നവനായിരിക്കുംം 

അതിനാല് ഒതെററിനെ കണ്ടവന് ശരിയെ അന്ധപേഷിക്കു 

ന്നതിന്െറ അനാചിതൃത്ത് ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു. 

നേരല്ലാ....... ജ്ഞാനം __ യഥാത്ഥജ്ഞാനത്തിന്െറ ലക്ഷണം ദ്ദഡ്ഥ 

 തയോടുകൂടി തെററാണെന്നറിഞ്ഞ അറഠിവാണെന്നാണു്. 

വേണ്ടാമേലിനിജന്മമെനു പലരും 

ചൊല്ലന്നതിന്നത്ഥമി-- 

ന്നണ്ടെങ്കില് പുനരിന്ദ്രീയങ്ങം വിഷയം 

തീണ്ടാത്തതിരു കണ്ടിടാം; 

വീണ്ടും, തന്നുഭല് ഭാരവും ക്ഷണമൊഴി-- 

ച്രീടുസതേ വേണ്ടതാ-- 

യ,൭ന്ടെന്ാവ്രതമാത്രനായിയവശേ.. 

ഷിക്കുന്നതും കണെദോ. 18 

സംസാരടദുഭഖത്തില് ഗതികെട്ടുഴലുനനവ൪ർ ഇനി ജന്മം 

വേണ്ടേ വേണ്ടാ, എന്നു പറയ്യം. മോക്ഷത്തിനാഗ്രഹിക്കുന്നവര് 

ജനിമൃതിയററ പരമപദം വേണമെന്നും പറയും. ഇങ്ങനെ 

കോളിക്കിനാളുകംം പറയന വരില് ഒരുത്തനെങ്കിലും സത്യം പറ 

യൃകയാണോ എനാറിയണമെങ്കില് അവന്െറ പിന്നീടുള്ള 

അവസ്ഥ നോക്കിയാല്മതി. അവന് പ്രപഞ്ചവിഷയങ്ങളില് 

രാഗമില്ലാത്തവനായിരിക്കും. ഈ ദുശ്ൃപ്രപഞ്ചം ക്രമേണ 

അവനെ സംബേന്ധിച്ഛിഭത്തോളം മാഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും. 

തന്െറ ദേഹം തനിക്കു വലിയ ഭാരംപോലെ കടുക്കുംം ഉടലിനെ 

പ്രററിയുള്ള ഓര്മ്മപോലും അവനു ദുസ്സൃഹമായിത്തീരും. അതി 

നാരു ആ ദേഹബോധം നീങ്ങിക്കിട്ടുകയൊന്നേ രരണമെന്നി 

രിക്കും സതൃത്തില് ജഇനി ജന്മം വേണ്ടെന്നു പറയന്ന മഹാ 

ത്മാവു”. 



ആധികാരം ഏഴു” 

സമ്പ്യാസം 

(അന്തദകരണവും ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ആന്തരമായി ഒഴിയുനാതൊ 
ല്ലിച്ചു” അവയുടെ ബാഫ്ൃവൃത്തികളും നീലച്ച പോകുന്നതിനാല് 

അടുത്തതായി അതിനാസ്സരദമായ സന്ധ്യാസത്തെ പ്രതിപാദിക്കുന്ന) 

നേടിത്താ൯ ചരതിച്ച കോടിധനമെ- 

' ല്ലാവും കൊടുത്തും മരി-- 

ച്ലീട്ടാല് ക്ഷണമൊന്നു ക്ൂടിയുയിരോ-- 

ടൊത്തിങ്ങിരുന്നീടുവാന് 

ക്രടാതുള്ളൊരു ജിവിതത്തെയുലകില് 

പേണാത്ത മത്തൃക്ക്ഴ്ുെം 

മഡ്യം വിട്ടവര് സൃഷ്ട്രീസത്ൃമറിവായ് 

വെന്ീടുമീ വാഴ”വിലേ. 3 

ക്രടാതുമ്ളു -ക്രട്ടടചര്ന്നു നില്ക്കാതെ. 

ഈ ചോകത്തില് ജീവിച്ചിരിക്കുസതിനു ലഭിക്കുന്ന അവ 

സരത്തെ, സ്വസ്വരൂപത്തെ അറിഞ്ഞു” തന്െറ സനാതനത്വത്തെ 

സാക്ഷാത'ക്കരിക്കാന്, പ്രദയോജനപ്പെടുത്തത്തേതിനെ അപലപീ 

ക്കുന്നു. കോടി പവന് വിലകൊളടുത്താലും ഒരു മിനീട്ടം ക്രടുതല് 

ജീവിച്ചിരിക്കാൻ കഴിയുകയില്ലെന്നറിയാമായിരുന്നിട്ടും ജീവിത 

കാലത്തിന്െറ ഉദ്ദേശ്യനിവൃത്തിയില് നാം അശ്രദ്ധരായിരിക്കുന്നു. 
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അതിനാല് അതു" മനുഷ്യന്െറ മാഡലൃമാണെന്നു പറഞ്ഞിരി 

ക്കുന്നു. 

വാഴ*വിലേ-- (ഇ) ഉപാധിയോടുക്ൂടിയിരിക്കുമ്പോംതന്നെ. (മരി 

ച്ഛുതിനു ശേഷമല്ലാ സാക്ഷാത്ക്കരിക്കുന്നതു”. ഉപാധി 

ശ്രദാതെ സാക്ഷാത്ക്കാരം സാധ്യമല്ല) 

കൊച്ചിന്ക്രട്ടം, കുരുവി,യരികിത, 

പുച്ചയും മക്കളോട- 

ക്കൊധ്പുന്നാളാമനയിലുടയം 

മല്ലൊഴിഞ്ഞൊത്തു വാഴും; 

കച്ഛീടും പിന് പിരിയു,മതുപ്പോല് 

ലോകവും, കണ്ടുകൊണ്ടി-- 

പ്പീചചപ്പണ്ടം ഭവനസുഖമെ- 

ന്തെസ്നൊഴിഞ്ഞാരു വാഴും ? ചി 

കൊച്ചി൯........വാഴും-- ഒരു മനയ്ക്കജ്ളില് പരസ്സുരവിരോധിക 

ളായ വൃൂച്ചയം കുരുവിയും കഞ്ഞുങ്ങളോടും കൂടി വിരോധം 

ക്രടാതെ കഴിയുന്ന ഒരു സമയമുണ്ട്. രണ്ടുപേര്ക്കും പൊടി 

ക്കുഞ്ഞുങ്ങഥം ഉന്ടെന്നിരിക്കട്ടെ. മുതിര്നാ പുച്ചയ്യ്ും കരു 

വിയ്ക്കും ജന്മനാ തമ്മിലുള്ള വൈരം ഈ കുത്ഞുങ്ങറംക്കറി 

യാന് പാടില്ല കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഇണക്കുത്തിന്െറ് പേരില് 

എല്ലാവരും ഏകോദരജന്നൃങ്ങളെപ്പ്പോൊലെ ഉല്ലാസമായി 

കഴിഞ്ഞപോരും. 

കീടം... ....പിരിയും -- വളര്ന്നു വരുര്ന്തോവം ആഭ്യം രഞ്ടുക്രട്ടം 

കുഞ്ഞുങ്ങളും തമ്മില് പിരിയും. പിന്നിട്ട” ഓരോ ക്രൂ 

ത്തിലും ഉള്ളവ തമ്മില് തന്നെയും വൈരം തുടങ്ങി, പര 

സ്പരസ്നേഹം നശിച്ചു പിരിയും. ഒടുവില് തമള്ളയേതോ 

മക്കളേ തോ സഹോദരങ്ങളേ തോ എന്നറിയാതെ ഒനസനിനൊ 

ന്നന്പൃമായിപ്പോകുന്നു. 7 



05 

അതുപോല് ലോകവും -- മനുഷ്യര്ക്കിടയിലും സ്നേഹത്തിന്െറ 

കഥ ഇതുതന്നെ. ] 

പിച്ചപ്പണ്ടം---സമസ്ൃഷ്ടിസ്സേഹത്തിനെ ഇല്ലായ”മ ചെയ്ത്” ഇര 
വിലയേറിയ ജീവിതത്തെ ദൂഃഖപ്രദവും നികൃഷ്ടവുമാക്കി 

ത്തീര്ക്കുന്നതിനു മാത്രം ഉപകരിക്കുന്നമട്ടില് ഹീനമായ 

ലോകസുഖം. 

വെള്ളംപോലളകേശനൊത്ത വിഭവം 

കൈവിട്ടൊരപ്പുട്ടണ-- 

പ്പീക്ക്ക്ലായ” സ്കൂതിചെയ്തു, ഭത്തൃഗിരിയെ- 

പ്പ്പോറവം വെവംവീടരും 

അള്ളംത൯വക വിട്ടിടാതെ,യെലുവിരു 

ത്തന്തൂനുവഞ്ചീടവേ, 

തുള്ളി,ത്തനെതിരേ വരന ഠൃപനെ- 

ച്ചീ൨ന്ന നാജയ്ക്കാപ്പമായ്. ഉള് 

വെള്ളം........സ്തൂതിചെയ്തു....കോടിക്കണക്കിനുള്ള സ്വത്തും അതനു. 

സരിച്യള്ള ഭാഗൃങ്ങളും എല്ലാ സ്വയം വേണ്ടെന്നു” വിട്ടെ 

റിഞ്ഞ മഹാനാണു എന്നു” വട്ടണത്തുപ്പിള്ളയാര് സ്വാമീ 

കളെ സ്ൂതിച്ചു പാടിക്കൊണ്ടു”, 

ഭത്തയ,........ പ്പ്ോറവ--രാജപദവിയെ തൃജിച്ച മഫാത്മാവാണെന്ന 

ഭത്തയ,ഗിരി. സ്വാമികളെ പുകഴ് ത്തിപ്പാടും. 

വെ൨വംവീടരും--സ്വത്തെന്ന വറയാ൯ കഷ്ടി ഒരു വെറംവീടു 

മാത്രമുണ്ടൈന്നുള്ളവരും. 

അള്ളം........ ട്ടിടാതെ__(വലിയ വലിയ ത്യാഗങ്ങാം ചെയ്മവരെ 

കീര്ത്തിച്ചിട്ടു് തന്െറ എത്ര ചെവതായ പണ്ടര്ത്തേയും 

തൃജിക്കാനുള്ള ത്യാഗബുദ്ധീയില്ലാതെ. 

എലുവിന്........ ്ക്ലൊപ്പമായ”__ വെവം എല്ലിനെക്കണ്ടിട്ട” അതില് 

നിന്നും ചോരകടിക്കാ൯ മോഹിച്ചു” നായ് അത്തു കടിച്ചു 
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തട്ടും, സ്വന്തം ഉരനു* എല്ലില് ഉരഞ്ഞുവരുന ചോര്ദയെ 

എല്ലില് നിന്നും കിട്ടിയതാണെന്ന വിചാരിച്ചു കടിച്ലൂ 

കൊള്ളുംം ചോരയ്കു രുചിക്രടുന്തോം സ്വന്തം ഈനുരഞ്ഞു 

രഞ്ഞു പോകനാതു” ആ കൊതി മുഴുത്ത അവസരത്തില് 

അതറിയാതിരിക്കുകയും ചെയ്യും 

ഈ അവസരത്തില് യട്ടച്ഛയാ അതുവഴി എഴുന്നള്ളാനിട 

വന്ന രാജാവിനെ ഈ നായ് കണ്ടൈന്നിരിക്കട്ടെ. ഉടന് അതു 

വിചാരിക്കുന്നതു” രാജാവു അതിന്െറ എല്ലിനെ അപഹരിച്ചു 

കെണ്ടേ പോകാനാണെന്നാണ്. അതിനാരു ചീര൨ന നായെ 

പ്പോലെ. 

തന്െറ ശരീരത്തിന്െറ ആധാര, അധിഷ്ഠാന, ദ്രഷ്ട്രാവും 

താന് തന്നെയെന്നും തന്നെ കൂടാതെ തനിക്കു് ഇളക്കമോ മറയ്ക്കോ 

ഉണ്ടാവുകയില്ലെന്നം അറിഞ്ഞ് ഈ ശരീരം വെവം വീടായിക്കരു 

തിയിരുന്നാലും . തുറവി ആ വെവം വീടിനെ പട്ടണത്താരെയും 

ഭത്൬ൃ,ഗിരിയേയയം പോലെ വിട്ടുകളയാതിരിക്കും. മറ്റെല്ലാം 

പെട്ടെന്നു വിട്ട പട്ടണത്തുപ്പിള്ളയാര്ക്കും (ദേഹാഭിമാനത്താല്) 

ശരീരത്തെ തൃജിക്കാ൯ അത്ര എളുപ്പമായില്ല, എന്നു സാരം. 

തുക്കിലിടാ൯ കൊണ്ടുപോയടപ്പോറം പട്ടണത്തുപ്പിള്ളയാര് 

ക്ലേശിച്ചു പാടിപ്പോയതും ഈ ശരിീരാഭിമാനത്താലണ്ട്. 

സവ്ൃവുമുപേക്ഷിച്ചിട്ടു് ശുഷ്ടമായശരീരത്തെ മാത്രം സാക്ഷാ 

ത്ക്കാരത്തിനായി വച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന പട്ടണത്തുപ്പ്ിള്ളയാര് ഭത്ത്യ, 

ഗീരിയെക്കണ്ടപ്പോഠം തന്െറ ശരീരത്തെ നശിപ്പിച്ചു", സാക്ഷാ 

ത"ക്കാരത്തെ തടയാനായി വരുന്നു ഏന്നു മുഖി. 

ശരീരാഭിമാനത്തെ തൃജിക്കേണ്ട. പ്രാധാന്യത്തേയ,ം ജതി 

നാല് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. 
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നാടും, വീടു, പിതാവു, ബന്ധുകലവും 

ചങ്ങാതിമാരും, പെറം 

മാടും, മന്മഥമേനിയൊക്കെയുടലില് 

തൊത്തും വലക്കണ്ണിക0ം; 

ഇന്നേതന്നിലനിതു, മന, മീവയെ, 

ന്നെല്ലാമൊഴിഞ്ഞെനനതായ് 

നിന്നോനൂഴിയിലെന്തിനാണിഫജനി- 

ച്ച്ടുന്നഫോടഭമലിലും. ലി 

തനേേറതുകാം എന്ന ആരശവിടുമ്പോം താന് എന അഫം ബുദ്ധി 

യും വിട്ടുമാവം. അഹംബുദ്ധി ഒഴിയുമ്പോം ശരീരവാസനയും 

മാവംം താ൯ബന്ധമററവന് എന ആന്തരമായ സദ്വാസന 

തഴമ്പിക്കുമ്പോളാണു” താന് ബഭ്ധനാണെന്നു മുര്വ്വാസനകാം മാ൨ 
ന്നതു”. വാസനാക്ഷയത്തോടുകൂടി പുനര്ജന്മമില്ലാതെയാവുന്നു. 

തിന്നാലും, വിഷവും, ശമിക്കു, മതിനായ? 

ചെയ്യും ചികത്സാദിയാ, 

ലെന്നാലും കനകംസ്മൂയിച്ച വിഷമി 

ല്ലേങ്ങും ശമിക്കനതായ്; 

പൊന്നാരവന്നവിഷം മരുന്നു മണിമ.. 

ന്രത്തിങ്കലും മാ൨കി.- 

ല്ലേന്നാമും കെടുകില്ല പാചമിതു, കേം 

പെണ്ണാശയെക്കാ€ം വിഷം. ഉ 

പൊന്നാശ, പെണ്ണാശ എന്ന രണ്ടു ആശകളില് മാററാന് 

കൂടുതരു ദുഷ്ടമായിട്ടള്ളതു് പൊന്നാശയാണെന്നു പറയുന്നു. 
ചിക്ത്സചെയ്തു ഭേദപ്പെടത്താന് ഒക്കാത്തതിനെ സിഭ്ധികമ്മങ്ങ 
ളാല് മാററാനൊക്കുമെന്നു വരാം, അങ്ങനെ പെണ്ണാശയെ 

മാററാന് കഴിഞ്ഞ ലും. “തനേറതു”? എനാ വാസനയെ ഒന്നി 
നാലും മാററാന് കഴിയന്നില്ല. 
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ടൂതം, ടൂതി, യുവത്വ, ദേഹ, മെതു മ-- 

ക്കാനല് ജലം പോലെയെ... 

ന്നോതിക്കേട്ടറിയേണ്ട, കണ്ണിലതു നീ, 

കാണ്മീലയോ സതൃമായ”?; 

“ഞാനെനേറതുക്ളെന ബോധമൊഴിവാ-- 

യെനാലതൊത്തറവപോം 

ഞാനാ മി ജനിയും, തുടര്ന്നു, മഥവാ, 

വാലുംസദാബ്രഹ്മമായ്. 6 

ഓതിക്കേ സത്യമയ” പറഞ്ഞുകേട്ടും പഠിച്ും അറിയുന്തതെ 

ന്തിര്? കാഴ്ചയില് കാണുസ്നിലല്ല? 

ഞാനെനേറ ...... ബോധം -എേറതായിരുനാ ഒരു വസ്മൂ എനി 

ക്കില്ലാതെയാവുമ്പോം അതിനെ സംബന്ധിച്ചു” “എന്റേതു? 
എന്ന” എനിക്കുണ്ടായിരസന ബോധവും അതോടെ ഒഴിഞ്ഞു 

പോവുന്നു. അപ്പ്പോം ആ വസ്മുവിന്െറപേരില് എനിക്കു 

ഞ്രായിരുന ബബോധവും അര്തോടെ ഒഴിഞ്ഞുപോവുന്നു. 

അപ്പ്പോ0ം ആ വസ്തുവിന്െറ പേരില് എനിക്കുണ്ടായിരുന്ന 

ഉടമസ്ഥാവകാശവും ബന്ധവും “എേറതു”? എനന എന്റെ 

ബോധമാത്രമായിരുന്നു എന്നു മനസ്സിലാക്കാം. അങ്ങനെ 

സകല ബന്ധത്തിനും ഹേതു “ഞാന് “എനേേറതു' എന്നുമ്ള 

ബോധം മാത്രമാണു. 

തുടര്ന്നു........ബഹ്മമായ”-- ഞാന് ജനിച്ചിട്ടേ ഇല്ല എന്നറിഞ്ഞ 

ശേഷവും ഞാന് ഉണ്ടായിരുന്നാലും സ്വന്തം ബ്രഹ്മസ്വരൂപ 

ത്തിലായിരിക്കും പിനീടുണ്ടായിരിക്കുക. 

ഈ വിശ്വത്തിന്െറ അനിതൃത ബോദ്ധയപ്പെടുമ്പോഴം തന്െറ 

ബ്രഹ്മത്വം തെളിഞ്ഞു വന്നു” സഹജമായും നിത്ൃമായും നില്ല. 
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പേരിമ്പം സ്വയമാശചെന്നുതൊടുമ-- 

ന്നേരത്തു, ചിററിമ്പമായ് 

ത്തീരനാ,ശയൊഴിഞ്ഞിടത്തു തിരിയെ 

പ്പേരിമ്പവും കാണെടോ; 

ഫാ, നെഷ്ക്തിണ്ടിമുളയ്കരകത്തു മലമൊ- 

ട്ടമ്മട്ടബോധത്തിലും 

താനേപററിടുമാശമാററിയളവ 

ബോധംത്തുറനാ൯ ശിവം. 7 

പേരിമ്പം-- ബ്രഹ്മാനന്ദം 

ചിററിമ്വം_.വിീഷയാനന്ദം 

പേരിമ്പം........ത്തീരുന്ന-- ബോധത്തിനാണു് പേരിമ്പചിററിയ 

അ്ങറം അനുഭവമാകുന്നതു്”. ബോധം പേരീമ്പത്തില് 

ആശകൊണ്ടതുകാരണം അതുതനെ ചിററിമ്പങ്ങളായനഭ 

വപ്പെടുന്ന. ആരശകംം വിട്ടുമാറിയ ആത്മബോധത്തില് 

പ്പേരിന്വം അനുഭവമാകുന്നു. 

നെയ്ക്തീണ്ടി........ട്ടമ്മട്ട--- നെയ് വാക്കന കിണ്ടിയുടെ മുളയില് 

(വാലില്) അടിഭാഗത്തു അഴുക്കുപററി അടഞ്ഞുനിന്നു” ഒന 

യ്യിന്െറ ഒഴുക്കിനെ തടസ്സറപ്പെടുത്തുനാതുപോലെ. 

പചേരിമ്പം സ്വയം അനുഭവരൂപമായതിനാല് അതു ആത്മാവി 

ന്െറ സ്വരൂപമായി നില്ലയന്നു. ഒരിടത്തുണ്ടായി വേറൊരിടത്ത 

നുഭവിക്കുന്പോലെ അനുഭവിക്കാൻ അന്യമായ ആളില്ല. പ്രീയ 

ത്തിനു തന്നത്താനനുഭവിക്കലുണ്ടാകന വൈഭവം പേരിവബ്പം. 

പേരിമ്വം തനൊ ചിററിമ്പം. പേരിമ്പം ഉപാധിമൂലം അവയ 

്്മാക്കപ്പെട്ടതിനാരു ചിററിമ്വമായിത്തീരുന്നു. (യവ്പം) അനു 

ഭവിക്കുനായാളിനന്െറ സ്വയപം ഇമ്പം. ഇമ്പംതന്നെ ഇന്ധത്തെ് 

അനുഭവിക്കുന്നിടത്തു ദയമാകുന ഇമ്പം പേരിമ്വം. ജഇവീടെ 

അനുഭവിക്കുന്നതു യാതൊരു വൃത്തിയും കൊണ്ടല്ല. വൃത്തിയുണ്ടെ 
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കില് അതും” ഇമ്പമായ വൃത്തിതനെ. ചിററിമ്പമായനുഭവിച്ച 

തെല്ലാം പേരിമ്പമാണെന്നും ഭ്രാന്തിമുൂലം ചിററിമ്പമായി കണ്ടതാ 

ണെന്നും തന്നെ പേരിമ്പം മതിലായി നിന്നു മറച്ചുവെന്നും അറി 

യുദമ്പാം ചിററിമ്പം തനനെ പേരിമ്പമായി അറിയപ്പെടും. 

പേരിമ്പത്തില് സംഭവിച്ച ഭ്രാന്തി നിതൃനിവൃത്തമാണു”. ഭ്രാന്തി 

എപ്പോം സംഭവിച്ചുവോ അടപ്പാറം അനുഭവിക്കാന് ആശയുണ്ടാ 

കുന്നു. 

പേരിമ്പത്തില്നിന്നും പേരിമ്പമാകന ആശയെഴുമ്പി 

പേരിമ്പത്തെ 'നോക്കിയപ്പ്പോം ആശ മൂലം അപ്രകാശകമായി 

കണ്ടതാണു” ചിീററിമ്പം, ഈ ആശ എവിടെനിന്നുമണ്ടായി. 

ചേരിമ്പത്തിരനിന്നും വൃത്തീസംഭവിച്ചപ്പോഠം വൃത്തിയുടെ 

ഏററവും അടുത്തിരിക്കുനതിനെ (പേരിമ്പത്തെ) കാണാതായി. 

എപ്പോഴും ഇമ്പം യ്ുട൪നിരിക്കണമെന്ന ആശ എന്നിൽ 

നിന്നും ഉണ്ടായിം ആശ (പേരിമ്പമായ) എന്നില്നിന്നും ഉണ്ടാ 

കയാല് അതു ഇമ്പസ്വയ്യപമായിരിക്കണം. ഈ ആശകൊഴണ്ടു" 

ചീററിമ്പമനുഭവിക്കുന്നു ഉറവനോക്കിയാല് ആശയും ചിററി 

വ്വവും ഒന്നുതന്നെ. ഇമ്പം തനെ. ചിററിമ്പത്തില്ക്രടെയം പദാ 

ത്ഥങ്ങറം ആവശ്യമില്ല, (ദാ: ഈണുകഴിഞ്ഞാല് പിന്നും അതു 

കഴിക്കാന് ഇഷ്ടം തോഗന്തന്നില്ല. 

ചിററിമ്പത്തില് ആശയെ ക്രദെ ഇമ്പമായിക്കണ്ടെതുമുലം 

സത്തും ചിത്തും ആശയും ക്രടി അതിരില്ലാതെ പ്രകാശിച്ചതു 

പരമാനന്ദം. അന്തകേരണത്തില് ക്രടിയാണു' പേരിമ്പം പുറത്തു 

വന്നു” ചിററിമ്പമായിത്തീരുന്നതു"ം അപ്പോം പദാത്ഥഭാവത്തെ 

കൊള്ളുകയാല് (പദാത്ഥത്തിന്െറ സംസ്ത്ലാരഭാവത്തെക്കൂടെ 

കൊള്ളുകയാല്) ഈ ഇമ്പത്തിനു തടസ്സം സംഭവിക്കയും പേര്ന്പ, 

ചിററിമ്പങ്ങ?ം രണ്ടായിപ്പിരീയുകയം ചെയ്തു. പുറത്തേയ്ക വന്നു 

കരുത്തുതനെ അകത്തേക്കും പോകുന്നതെങ്കിലും സംസ്ത്ലാരഭാവം 
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തുടരുനാതിനാല് തടസ്സം ഏര്പ്പെടുന്നു. സംസ്ത്രാരഭാവം അക 

ത്തേക്കു പോകുന്നില്ല. അകത്തേക്കു പോകാന് വൈദഭവമുള്ളവ൯ 

പദാത്ഥത്തെ നോക്കിക്കൊണ്ടു പോകുന്നു. ങ്ങനെ അകത്തും 

പൂറത്തുമായ സഞ്ചാരത്തില് അകത്തു പ്രവേശമില്ലാതായിത്തീരു 

നതാണു മരണം. 

വീത്രംവെട്ടമകം പുറങ്ങളൊരുപോ-- 

ലക്കോദയം .കൂപ്പൂടവാ- 

ക്കാശാമുക്തനു മിന്ദ്രിയങ്ങളവമാ-- 

റൊന്നായെഴും ബോധവും, 

ചേഷ്ട്രീക്കാതെ, നീരാശയാകമൊളിചുഴ്- 

ന്നററായ', പ്രിയന്വെന്ത തീ- 

ക്കുന്ടൈത്തും പ്രിയപോലെ, ബോധമൊഴിവായ് 

നിനൌെസതേ കേംംതപം ? ർ 

സൂയ്യോദയം തൊഴാന് പോകുന്നവര്ക്കു” ആ വിചാരമുണ്ടാ 

യപ്പോറം തന്നെ ഒരു പ്രുകാശമുണ്ടു'. ഉദയം തൊഴണം എന്നൊരു 

വൃത്തി അന്തദകരണത്തില് സംഭവിക്കുകയും ഈ വൃത്തി ഇദ്രിയ 

ദ്വാരാ ബെഹൃപദാത്ഥങ്ങളെ പ്രതൃക്ഷപ്പെടുത്താന് ശ്രമിക്കു 

മ്പോം സ്വതെ മായാ ആവരണത്തോടുക്ൂടിയ പദാത്ഥങ്ങറം ആവ 

തരണം മാറേണ്ട ആവശ്യമില്ലാതെ സമീപവസ്തൂക്കളേയും നമ്മെയും 

നമ്മുടെ വൃത്തികളയും പ്രകാശിപ്പ്യിക്കുകയും വൃത്തിക്കു കാരണ 

മായ സാക്ഷി ഉദയത്തെ അറിഞ്ഞുകൊള്ളുകയും ചെയ്യുന്നു. ഉള്ളും 

പുറവും ഏകോപിച്ചു പ്രകാശിക്കുമ്പോം ഉള്ളം പൂറവുമിള്ലാതെ 

യായിപ്പ്പോകന്നു (പൂതിയ ഒളി വീശുന്നു ) 

തന്െറ സകല ആശയും സാധി ച്, തന്െറ പ്രിയംതന്നെ 

ഏല്ലാവരുടേയും പ്രിയം എന്നു തോന്നുന്നു ഒരാളിന് (പ്രത്യക 

മായി) പ്രീയമേ ഇല്ലാതെ വരുന്നു. സ്തീ, പ്രീയമായ ഭത്താവിന്റെ 

മരണത്തോടുകൂടി താനും, തന്െറ അവശേഷിച്ചു പ്രിയത്തോഴു 
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ചേര്ന്നു” പ്രീയമററവളാകാനാഗ്രഹിക്കുന്നം ഇവിടെ സ്വന്തം 

പ്രീയത്തെപ്പററി നിശ്ചയമുണ്ടായാര, ഇക്ണുമുലം തന്നെ, പ്രിയം, 

നിരാശയിരക്രടി വിണ്ടും എഴുമ്പാനാവാത്തവണ്ണം, അരൂുപമായി 

പ്പ്പോകുന്നു. 

അങ്ങനെ ബോധത്തിന്െറ സ്വയപമേ അഴിഞ്ഞുമാറിയ 

അവസ്ഥയെയാണ് തപസ്സ് എന്നു പറയുന്നതു". 

നാവില്ലാമണിയാട്ടിയാലുമുയരാ 

ശബ്ദും, തഥാബോധമ- 

ററാവും തീവ്രനു സംഗമേതിലുമസം-- 

ഗത്വം ഫലം, മറവപേര് 

ഭമേവുന്നില്ലിതുപോലെ,യൊട്ട,മവരും 
ക്കു? 

വാച്ചോരസത്തുക്കളെ-- 

ക്കൈവിട്ടൊക്കെയളന്നെറിഞ്ഞൊരറിവാല് 

വിട്ടിട്ടമാബോധവും. 9 

സംഗമേ........ഫലം-_.വിഷയാദികളോടു ചേര്ന്നിരുന്നാലും നിവ്വി 

ഷയനായി സ്വസ്വരുപസ്ഥിതനായിരിക്കും. 

മറവപേര് _.. മന്ദന്മാര്. 

ഒ്ടമവജം---വിഷയാദികളില് ബന്ധപ്പെട്ട നിരക്കുന്ന മന്ദന്മാരും. 

നാക്കില്ലാത്ത മണിയാട്ടിയാല് വൃത്തി സംഭവിക്കുന്നുവെ 

കിലും ശബ്ദം കോംക്കന്നില്ല. ഇതു മുക്തന്െറ നില. ശരീരാദി 

ജഗത്തിന്െറ ആധാര, അധിഷ്ഠാന, ദ്രഷ്ടാവും താന് തന്നെയെന്നു 

,അപരോക്ഷമായറിഞ്ഞവക്ക്” ഈ ജഗത്തു തോന്നിയാലും 

തോന്നാതിരിക്കും. ഉദാ: വെള്ളക്കമ്മലിനകത്തു ചുവന 

' വത്തി വച്ചതുപോലെ. അതില് തട്ടാനു ട്രമമില്ലം അതുപോലെ 

ജ്ഞാനി ശരീരാദിജഗത്തിനെ കാണുമ്പോം തനൊ സത്തും 

ചിത്ത”, ആനന്ദത്തെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കും. 
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ഉദദ: എത്രയോ വലൃതായ സൂയ്യ൯ ദീപ്ലീമത്തായി പ്രകാ 

ശിക്കുന്നവെങ്കിലും രണ്ടുകണ്ണും പൊത്തിയാലെന്നപോലെ. 

വിവേകോഭയം ഫലാപേക്ഷ ക്രടാതാവു$മ്പോം ആണ്ടെവന്റെ 

സ്വരൂപമായ നിരാശ സ്വസ്വരൂപത്തിലാകും. 

ആത്മസ്വരുപത്തെമാത്രം ലാക്കാക്കി ജിവന് എന നാക്ക് 

ല്ലാത്ത മണിയാട്ടിയാര ശബ്ദൂമില്ലാത്തതു പോലെയാണു” ജ്ഞാനി 

യുടെ നില. ആത്മാവില് മറയായ ജഡമുണ്ടെകില് മാത്രമേ 

ജീവന് എന്നു ചേഷ്ടിക്കാനൊക്കുകയള്ളൂ. 

ആത്മാവു ജീവാകാരത്തെക്കൊന്ടെതുനാവുള്ളമണി 

ആത്മാവു ആത്മാകാരത്തെക്കൊണ്ടതു നാവില്ലാത്തമണി. 

ഇങ്ങനെ സാക്ഷാത'ക്കരിച്ചാര വ്യാപ്ലുമായി ശതീരാദി ജഗ 

ത്തീന് എവിടെയും നിലൃചഛാന് നിവൃത്തിയില്ലാതെ വരുന്നു. 

അപ്പോം നാമരൂപങ്ങംം മുഴുവന് വിവേകമാകുന്ന മരക്കോലു 

കൊണെടളന്നെറിഞ്ഞതുപോലെയാവുന്നു. 

ചോകം, ദേഹമൊടിയ്രിയങ്ങറം, കരണം, 

നാലിന്നുമേ ബന്ധമു. 

ററാകുമ്പോറം നിനവും, വരാതെ,യരുളി-- 

നനള്ളായ” നിലച്ചാലെഴ്റം 

പുത്തന്പത്തനമൊന്നി,തിങ്കല് വിഷയം 

ചെറ൨ം കടക്കാതെ, മേരു 

ഭദ്രംചെയ്തതുപോലിരിക്കുമതു ചി൯ 

ഛിദ്രീക്കയില്ലെന്നുേ; 

മാനംകൊണ്ട ബഹിമ്മുഖത്വമതിനാല് 

പറരന്നബോധം, സ്വയം, 

താനന്തമമുഖനായ* വളന്നൊരരുളാല്, 

മായുന്നു, തത്ത്വങ്ങളും; 
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പീന്നന്ത$കേരണം കുചേഷ്ടയൊഴിവായ" 

നീങ്ങുന്നു; കാന്തക്കുടം 

തന്നുഠാപ്പെട്ടൊരു സൂചിപോലെ 

ചെവതും കാറ്ററ്റദീപോപമം. 

യുഗ്മകം 10 

നിനവും വരാതെ _. തനിക്കു ബന്ധമൊഴിഞ്ഞു ഏനാ വിചാരവും 

ഉണ്ടാകാതെം 

അരുളി... ലെഴും--- (ബന്ധമൊഴിഞ്ഞ എന്നു വിചാരം) മറ്റെങ്ങും 

ഒഴിയാതെ അരുളില് അഴിഞ്ഞുപോയതായി വരുന്നിടത്തു”. 

ഉദയമാവുന. 

പുത്ത൯പത്തനം-പുതിയ പാല്ല്യിടം. (ഇവിടെ തന്റെ സാക്ഷാല് 
അരും സ്വയ്രപം) 

വിഷയം.... ക്കതെ.-വിഷയപ്രതീതി അല്ലവും തോന്നാതെ. 

ഛീദ്രിക്കയില്ല __. അനശ്വരമായി നിലനില്ക്കും; 

മഗത്തു”_.ശരീരം ._ ഇന്ര്രീയങ്ങം _. കരണം 

സ്ഥലം. സൂക്ഷ്മം --- കാരണം തുയ്യം, 

പരിപൂര്ണ്ണ സച്ഛിദാനന്ദമായിരിക്കുന്ന താന് സ്ഥൃലാദീ 

ഉറകളിട്ടിരിക്കമുലം പേരിമ്പത്തിനു തടസ്സുമേര്പ്പെട്ടു. തന്മൂലം 

ഈ ഉറകംം ഭാരവുമായി. ഇവയെല്ലാം മറെറാന്തിലല്ലാ തന്നില് 

തന്നെയാണു് നിലനില്ലന്നുതു”. താന് തനൊ ഇയിനരു കാരണ 

മെനറിയുമ്പോംം ഇതുകറം അഴിഞ്ഞുപോകും. സാക്ഷാരക്കാര 

ത്തോടുക്രടി ഇതുകഥം അഴിയുമോ എന്നാണെങ്കില് ഇല്ല. താന് 

ഇതുകളില് ചേരുനതുകൊണ്ടാണു” ബന്ധവും അനാത്മാകാര 

വൃത്തിയുമുണ്ടാകന്നതു”. അതായതു" ജനനമരണങ്ങം. ഈ 

ശരീരാഭിയില് താന് വ.മൂകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അഭിമാനം നശിക്കു 

മ്പോം ഈ ജഗത്തിരുന്നാലും. ഇല്ലെങ്കിലും തനിക്കു ബാധകമാ 

വുന്നില്ല കാത്തക്കുടത്തിനകത്തിട്ട ഇരമ്പു സുചിയെന്നപോലെ. 
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(സൂചിയും കാന്ത (സ്വഭാവ മാകനപോലെ) സത്തു ചിത്താനന്ദ 

സ്വരുപമാകനു കാത്തക്കുടത്തിനകത്തു നാമരപങ്ങം ആക 

സ്പോംം ആ ആകാരത്തെ പ്രാപിക്കുന്ന. അഭിമാന രൂപേണ 

ജീവനെക്കൊണ്ടു സമിപിക്കുന്നപക്ഷം കാത്തത്തിന്െറ അററത്തു 

വച്ച സുചിയെപ്പോലെ അതി നോടുപററി ജനനമരണത്തെ 

ക്കൊള്ളന്ന, എന്നാല് ഇര ജഗത്തിനെ തത്ത്വങ്ങളായി നോക്കുന്ന 

പക്ഷം ഇതിനു വിപരീതമായും കാണാം. കടത്തിന്െറ വക്കില് 
വച്ച സൂചിപോലെ. 

നായും നെയിനുനക്കിടു നൊരസിടപോല് 

നഞ്ചിട്ടപാല് പോലെയും 

ചെയ്യുംപെണ്തനുവും ഫഥം, നിഴല് ജല- 

ത്തെപ്പോലസത്തോക്കോ; 

മ൯, പൊന്വിട്ടിലു, വണ്ട, മാനൃയയശുണ് 

പുള്ളൊത്തു മൊത്തൊന്നിലേ 

താഴും പഞ്ചരസങ്ങംം കണ്ടു, തുറവി-- 

നാഭാണിറങ്ങാതെ പോം. 11 

മീല് _മീന് തിന്നുന്നവക്ക മറവരസങ്ങളില് പ്രിയം കറയുഭമനാ 

പോലെ സ്ത്റ്രീസുഖത്തില് മോഫിക്കുന്നവക്ക്" മറ൨ രസങ്ങ 

ളില് പ്രിയം കറയുമെന്നു വിവക്ഷ. 

വിട്ടില് രൂപംകൊണ്ടു കുട്ടികളെ ആകര്ഷിക്കും. പക്ഷെ പിടി 

കൊടുക്കുകയുമില്ല. അതിനാല് അതിന്െഒ രൂപം മറവക്ള 

വര്ക്കു ദുഃഖത്തിനു ഹേതുവായിരിക്കുന്നു. 

വണ്ടു” _. അതിന്െറ ദുര്ഗ്ഗന്ധം സുഗന്ധങ്ങളെ ഫനിക്കുനതിനാല് 

ഇതര ഗന്ധങ്ങളെ അറിയാനൊക്കാതെയായിത്തീരുന്നു. 

ആന - പരുപരുത്ത സ്സൂര്ശഗുണം മററ സ്റ്റര്ശസുഖങ്ങളെ ഇല്ലാ 
താക്കുന്നു ആനയെത്തേയ്കന്നവന്െറ കൈയ്ക്കു” മറേറതിലും 

സ്സറ൪ശസുഖം തോന്നുകയില്ല. അതിനാല് സ്ററൂര്ശസുഖത്തെ 
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ഇല്ലായ്മ ലെയ്യുന്ന വിഷയത്തില് ആനയെ ഉദാഹരണ 

മായി പറയന്ന. 

അശുണപ്പുള്ള” -- അശുണപ്പുക്ഷി (മയില്) 

മയിലിന്െറ കരച്ചില് വളരെ അരോചകമായതിനാല് ആആ 

ശബ്ദും കേംക്കുന്നവക്ക് പിന്നീടു” ശബ്ദത്തിലുള്ള സ്വാരസ്യം 

കുറഞ്ഞുപോകും. അങ്ങനെ ശബ്ദസുഖത്തെ ഭഞ്ജിക്കുന്ന 

വിഷയത്തില് അശുണപ്പുക്ഷിയോടുപമിച്ചിരിക്കുന്നു. 

ഒത്തൊനിലേ--ഈ മുന്പറഞ്ഞ അഞ്മുവിധ (ശബ്ദ, സ്പര്ശ, 

രൂപ, രസ, ഗന്ധ) ഗുണനാശങ്ങളും ഭന്നിച്ചനുടവപ്പെടുന്ന 

മട്ടില്. 

ഒന്നിലേ ...രസങ്ങംം....ഒരു സ്ഥാനത്തു വച്ചുതന്നെ അഞ്ചു രസ 

നാശങ്ങളും സംഭവിക്കുന്നു. 

കണ്ടു”--ഇതുകണ്ടിട്ടു--ലോകജീവിത സുഖസന്ദായകങ്ങളായ പഞ്ച 

ടൂതഗുണങ്ങളെല്ലാം ഒരു സ്ത്ത്റ്യില് നശിച്ചിരിക്കുന്നതിനെ 

കണ്ടിട്ടു". 

തുറവി........ തെപോം-- ആരാണു സസ്ധ്യാസത്തെ അഭയം പ്രാപി 

്ാതിരിക്കുന്നതു. 

യാതൊരു പ്പിയംമുലമാണോ നാം വിഷയാദികളെ ഉറംഭക്കാ 

ഒളന്നു, അതിനെ പ്രിയംമൂലം കഴിച്ചാല് ഉണ്ടാകുനന വിഷമത 

കളെ. നാമാദ്ൃമറിയുന്നില്ല വദംമുനയില് നെയ്നക്കുന്ന പട്ടിക്കു 

നാക്കറവം നഞ്മുണ്ടവന്൯ന് മരിച്ചും ആകുന്നപോലെ ഫലം. ആദി 

യില് ഇനമ്പത്തിനു കാരണമായ സ്റ്റ് വിഷയബോധത്തിനു കാര 

ണമായ കരുത്തിനെ മയക്കും മൂലം നശിപ്പിക്കുന്നു. (എന്നു” 

ഖേചരീമുദ്ര എന്ന ഹഠയോഗത്തില് പറയുന്നു.) ഈയോഗം അഭയ 

സിക്കുന്നവനു് മുഖതേജസ്സുണ്ടായിരിക്കുകയം ഈ തേജസ്സ് മയക്ക 

മില്ലാതെ തുടരെത്തുടരെ സാക്ഷാലൃരത്തിനു കാരണമായി ഭവി] 

ക്കുകയും ചെയ്തും. 
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സുഖത്തിന്െറ ഓര്മ്മയിലാണു” സകല ആശയും. അങ്ങനെ 

യുണ്ടായാല് ദാഹം തിരക്കാന് കാനല് ജലം ഉപകരിക്കുമോ ? 

ആനന്ദാനുഭവം ഒരിക്കലുണ്ടായാരു അത്തു നശിക്കാതെ തുടര്ന്ന 

നില്ക്കുന്നതാണ്”. യാതൊരുപാധിയിലും മറവു പെടാത്ത 

നിമ്മലവും വ്യാപകവുമായ പേരിമ്പം അതിനെത്തന്നെ 

നോക്കിയ കാരണം വൃത്തിയുണ്ടാകുന്നു.. വൃത്തി ആനന്ദത്തെ 

വിട്ട് അസന്ധൂമായിത്തിരുന്നു. വൃത്തി ആശാമൂലമാകയാല് ആനന്ദ 

ലാഞ്ചനയുണ്ടാവുന്നു. കാതു ചിററിമ്പം. നശ്വരവുമാകുന്ന. 

ഈ ചിറ്റിമ്പം സംസാരരൂപത്തില് സംസാരഭാവത്തെക്കൊള്ളൂന്നു. 

അല്പ്ോഠം അതു വിഷര്രപേണ ശരീരത്തില് പ്രവേശിച്ചു” ജനി 

മൃുതികളെത്തരുന്നു. അങ്ങനെ ചിററിമ്പത്തില്ക്രടി ഒരാഥം 

പേരിമ്പത്തെ അടയാന് ശ്രമിച്ചാല് കാനല്ജലം കടിച്ചു" ദാഹം 

തീര്ക്കാന് ശ്രമിക്കനാതുപോലെയിരിക്കും. 

നാം അനുഭവിക്കേണ്ട സാധനം എന്തു്? അതനുഭവിക്കേണ്ട 

നമ്മുടെ സ്വരൂപം, അതിലിരിക്കുന വസ്തറവിന്െറ സ്വരൂപം 

ഇവയെല്ലാം നാം വഴിയാംവണ്ണുമറിയണം. എനിക്കു സുഖമുണ്ടാ 

വണമെങ്കില് അതു വിട്ടുമാറണം. ഞാന് അതിനെ വിട്ടുമാറാതീ 

രുന്നാര പിന്നെ സുഖം വേണമെന്ന തോന്നുന്തതല്ല. ശരീര 

സുഖം സദാ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുനാതിനാ൯ നിത്യമല്. അതില് 

നാം പകര്ന്നുകൊണ്ടിരുന്നാല്, ജനനമരണമെന സുംസ്ഹ്ലാര 
യൂപം കൊള്ളന്നും 

വിത്തേറെ ബ”ഭരവും വഹിച്ചു കടലില് 

പോയ് മുങ്ങിടടം കവപ്പുരുപോ-- 

ലത്യാപത്തീലണഞ്ഞിടുന്ന ഭവമോ- 
ത്താരേ നടുങ്ങാതെ പോം? 

ആത്മാവിന്ദ്രിയമഞ്ചിനും മുത, ലൊരു 
ത്ത൯ തനെ, യാറായവാ- 

കര്മ്മം. ചെയ'വതു, മെനാ സത്ൃമതു പൊ 

യ്യായ"നിനാ മോഫത്തിനാല്. 18 
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അത്യാ... .. ഭവം--അനവധി ജന്മങ്ങളായാര് ജ്ജിച്ച സമ്പത്തും 

ഈ ജന്മത്തിലാജ്ജിച്ച ലൌകികനേട്ടങ്ങളും ഭായ്യാ. പൂത്ര, 

മിത്ര; സ്നേഹിതന്മാരും ഈ പ്രിയപ്പെട്ട ലോകവും ഇണങ്ങി 

നില്ലൂന്ന അതിസുന്ദരമായിരുന്ന, ഈ ഭവജീവിതം ഇതാ 

തനിക്കെന്നെന്നേക്കുമായി ഇല്ലാത്തതായി, നശിച്ചുപോ 

കുന്നു. താന് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കവെതന്നെ, തന്നെ വീട്ട 

പിരിയുനാ ഈ മഫാസംസാരലോകം, 

ആത്മാ........ മുതല് _. പയ്ചേന്ദ്രിയ ഗുണങ്ങംംക്കധാരമായി നില്ല, 

നനതാത്മാവാണു'. 

ഒരുത്തന്........ചെയ്വതും -. കൃഷി, കൈത്തൊഴിരു, കച്ചവടം, 

വിദ്യ, ശില്ലം, പാദസേവ എന്നി ആവ വിധചോക വൃവ 

ഹാരങ്ങളിരുവെട്ട നില്ലയന്നതും ആത്മാവേകന്തനെൊയാണ് 

ആറായവം ....... ത്തിനാല്--പയ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ശബ്ദ, സ്പര്ശ, 

൭സ, ഗന്ധം എന അഞ്മുവൃത്തീകളേയും ഏകീകരിച്ചു” 

ഒരേസ്ഥാനത്തു” അറിഞ്ഞുകൊള്ളുന്ന ആറാമത്തെ വൃത്തിയും 

ആത്മാവിന്െറ സാന്നിധൃത്തിലാണ നടക്കുന്നതെന്നാ 

സത്യത്തിനു വിപീതമായി ഇന്ദ്രീയങ്ങളാരു ആത്മാവിനെ 

അറിയാന് ശ്രമിക്കുന്ന അജ്ഞാനത്തിനാല്. 

മുന്പാഞ്ഞ തന്െറ സംസാരലോകം തേറതാണു'. 

“തരേറതുകഠം നശിക്കുന്നതിനെ കാണുന്ന താന്, അപ്രകാരം 

കാണാനവശേഷ ച്ചു നില്ല. അതു താനായ ആത്മാ 

വാണു” അപ്പ്പോം താന് അനശ്വരമായ ആത്മസ്വരൂപിയായ് 

രിക്കംവ അന്പൃങ്ങളുടെ നാശത്തില് ഭയപപ്പടുന്നു. അതായതു” 

നശ്വരങ്ങാംക്കു ഭവിക്കുനാ നാശം തനിക്കു പറവന്നതുപോലെ 

ട്രമിച്ചുപോകുന്നു. അതു”, തന്നെ വിടുനീങ്ങാത്ത വാസനയാ 
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ലാണു. ഇതുവരെ ആത്മാവിന്െറ വൃത്തിഭാവത്തിലായിരുനാ 
താന് ഇല്പ്യോഠം നിവൃത്തിസ്വരൂപത്തിലായി എന്നു വൃത്യാസമേ 
സംഭവിക്കുന്നുള്ളു എനാറിയുടമ്പോഠം മോഹവും മോഹം കൊണ്ടുള്ള. 

നടുക്കവും ഭൂമത്തിനു ഫഹേതുവായിരന വാസനയും വിട്ടുമാറി. 
അയമാത്മാബ്ബഹ്മഃ എന്നു സാക്ഷാത്ക്കരിക്കുന്നു. 

തനെ ഇതുവരെ വിട്ടുമാറാതീരുന്ന വൃത്തീ ഭരാനത്തിയണെ 

ന്നാരറിയുന്നു വോ അവന്റെ സ്വരൂപം അറിവുതനൊയായി വരുന 

അവരു”, സമഷ്ട്രിയായ ഇഈശ്വരനിലും വൃഷ്ടരിയായ ജീവനിലും 

ഉള്ള സമഷ്ടി, വൃഷ്ടിഭാവങ്ങളററിരിക്കും. തനിക്കു പേരിമ്പം 

ഉണ്ടാകണമെന ആശ ഇടവിടാതെ തോന്നിക്കൊണ്ടിരിക്കുനാതു 

കൊണ്ടുമാത്രം അതു മറയ്ക്യപ്പെട്ടപോയി. അതുകൊണ്ടു” ഇതിനെ 

(ആശയെ) ചേതനനാക്കിക്കൊണ്ടിഭിക്കുന്ന ആത്മാവു” അതില് 

നീന്നുമൊഴിഞ്ഞിട്ട'് അതിഹര്ഷം കൊണ്ടു കരയും. ഈ കണ്ണു 

നീരിനു” ശരീരാഭി ജഗത്തിനെ മറയ്ക്കുവാന് കഴിയുന്നില്ല. ഒരേ 

മാത്രയിരു കരയുകയും ചിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതില് നിന്നും ഉല്ല 

ത്തിയാകുന്ന സുധ എവിടെയെല്ലാം സ്റൂര്ശിക്കുന്നവോ അവിട 

മെല്ലാം സച്ചിദാനന്ദമായിത്തിരുന്നു 

ആശയല്ല ക്ലേശത്തിനു കാരണം. (അതിന്െറ) നീവവഹി 

ക്കര എന്ന വൃത്തിയാണ്". സതൃത്തില് നിര്വ്വഹിക്കലുമള. 

ഇവിടെ ആശ ഈശ്വരനെ ഉനുന. വൈടഭവമുത്തിയായ. ഈശ്വ 

രന്, സൃഷ്ട്രീയായ ശരീരാദികാം ഇവ നിങ്ങളുടെ സാക്ഷാതു്ക്കാ 

ത്തെ മറയ്ക്കന്നില്ല. നിങ്ങാം നിറച്ചൂണ്ടിട്ട വിശക്കുന്നു എന്നു 

പറയുനപോചലെ പരിപൂര്ണ്ണ സച്ചിദാനന്ദത്തെ കൊണ്ടിട്ട് 

അതിനായി ക്ലേശിക്കുന്ന എന്നു പറഞ്ഞാല് ആരുത്തരവാദി ? 

സാക്ഷാത്ക്കാരത്തിനുവേണ്ടി മറെറാന്നും ചെയ്യേണ്ട; അതിനെ 

മറയ്ക്കാതിരുന്നാല് മതി. 
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പ്രഠറമായ്പ്യവഗജാലമങ്ങനെ ഞു. 

ണങ്ങടിച്ചെരേ കരങ്ങുപോല്, 

ചുററിനിന്നൊരു കഡുംബമധ്യമൊരു 

കപ്പയില് കരടിപോരു, ഭവം 

പററിനില്ലവനു കാലനായ്, കടലു ,-- 

കാട്ടു തീ, മലയുമെന്നപോര 

ചുററിനിന്നി,ഹ, പരങ്ങളായ” തുടരു- 

.മാ൨ നിതൃനരകം തരുംം 18 

ഞൃണങ്ങടിക്കുക--കസ്തതികാം കാട്ടി ശല്യപ്പെടുത്തുക. 

കുപ്പയില് കരടി---കുപ്പുക്കണ്ടില് വിണു” ദേഷത്തില് ചുററിപ്പി 

ണഞ്ഞ കുപ്പുയെ മാററിയിട്ട്” കരകേറാന് കഴിയാതിരുനാ 

കരടി. 

അവനു”_....സം സാരദുഃഖത്താല് വലയുനാവന൯൯. 

ജ്ിവന്മാരെ കൊല്ലുന്നതിനുമുന്പു” (പാശത്താല്) ബന്ധിച്ഛി 

ടുന്ന കാലനോടും, മധൃത്തു വിണവര കരകാണാ൯ നിവൃത്തി 

യില്ലാത്ത കടലിനോടും ഒന്നില് പിടിച്ചാല് തൊട്ടടുത്തുള്ളവയിലും 

പററിപ്പിടിക്കുന്ന തിയോടും, മലയിരിക്കുന്നിടത്തോളം ട്ടരാഗ 

ത്തിന് എടനയ്ക്കും ഒരു ഭാരമായി വരുന മലയോടും അതാതുക 

ഉടെ സ്വഭാവങ്ങളെ മുന്നിവത്തി ഭവത്തെ ഉപമിച്ചിരിക്കുന്തു. 

ഈ ജന്മത്തില് അവശേഷിക്കുനന വാസനടയാടുക്ൂടിത്തനൊ മേലും 

ഇനിക്കുന്നതിനാല് നിതൃനരകം തരും എന്നും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 

ഒരു കുടുംബത്തിലുള്ളവര് തമ്മില് ഭിന്നിപ്പായാല് ആ 

കുഡുാമ്വം നശിക്കുന്നു. അനേകം കുഡുംബങ്ങാം ഒന്നിച്ചു ഭിനി 

ച്ചാടലാ ? അതുപോലെ ഒരു ശരീരത്തില് ഇന്്രീയങ്ങഥം ചെയ്യുന 

അനര്ത്ഥം പഠത്ഞറിയിക്കുക നിവ്ൃത്തിയില്ലാതിരിക്കമന്പോംം 

അദനക ശരീരങ്ങഥം ചേര്ന്നുള്ള കടുംബം കൊണ്ടുള്ള അനത്ഥ 

മെങ്ങനെയിരിക്കും. 



581 

കരടി ഒനിരന പിടിച്ചാല് (അതിനെ) കൊന്നല്ലതെ വിടു 

കയില്ല.. വിവേകവും ഈശ്വരഭക്തിയുമില്ലാത്ത ഒരു സ്ത്രീയും 

കരടി ഒരു കുടുംബത്തില് ഉണ്ടായിരുന്നാല് കാലനെ കെട്ടിപ്പിടി 

ചുപോലെയും അഗാിയിരു ചാടുനപോലെയും മലയെ ആശ്രയി 

ചപേലെൈയും ആയിരിക്കും ആ കുടുംബ ജിവിതം, 

എങ്ങനെ നിപ്പത്തിക്കാം ? തനിക്ക, താനാണെന്ന 

ഭാവത്തില് ഇന്ദ്രിയങ്ങളോടുള്ള ചേര്ച്ചയെയാണു* നിവൃത്തി 

ക്കേണ്ടതു”. ഈ ചേച്ച വിട്ടാരു ശരീരാദി പ്രപഞ്ചത്തിനു നമ്മെ 

മുടഖിപ്പിക്കാന് കഴിയുന്നില്ല. സുഷുപ്ലിയിലെനാപോലെ ഇന്ദ്രി 

യങ്ങളോടു പറവതലില്ലാതിരിക്കണം. പക്ഷെ സുഷുപ്തിയില് നാം 

അവിദ്യയില് ലയിക്കുകയാണു”. അപ്രകാരമല്ലാതെ നാം ബോധ 

ത്തോടുക്ൂടി ഈശ്വരനില് ലയിക്കണം. ആ ബോധം തനെ 

ഇശ്വരെറ അരുളായിത്തീരുന്നു. അപ്പ്പോം അനാത്മാകാര 

വൃത്തി നശിച്ചു” ആത്മാകാരവൃത്തിയില് സമഷ്ടി വൃഷ്ടിടാവങ്ങ 

മില്ലാത്ത താന് താനായി വിളങ്ങുന്നു. 

ത൯ദേശം, കല,ജാതി,ജന്മ,മീവയെ- 

ക്കാണാത്ത. കണ്ണന് കണ-- 

ക്കൊന്നം പക്വനറിഞ്ഞീടിള; കരയും 

കാലത്തുടന് കോകിലം, 

അന്യം കാകനെ വിട്ടമട്ടി,ലുരീയാ 

ടീടാതെയപ്പക്വനും 

തന്നില്ലം വിടടമേ മുമുക്ഷു ജനത 

യ്ക്കാചായ്യനായ”ത്തീരുവാന്. 1 

കരയും... വിട്ടമട്ടില് _. കുയില്, കാക്കയുടെ ക്രട്ടിലിടുന്ന മുട്ട, 

കാക്കയുടെ മുട്ടകളോടൊത്തു വിരീയുന്നു. കാഴ്ചയില് എല്ലാ 

കുഞ്ഞുങ്ങളും ഒന്നുപോലെയിരുന്നു് ഒന്നി ജീവിക്കും. 

അള്ൂനാഠം കഴിഞ്ഞു” കരയാന് തുടങ്ങുമ്പോഴാണു" കയില് 



ി 

ക്കുഞ്ഞയ”, താന് മറ കുഞ്ഞുങ്ങളില് നിന്നും വിഭിനമാണെ 
ന്നറിയുനാത്ുു്. അതോടുകൂടി അതു" ആ ക്രടേ വിട്ടുപിരി 

യുന്നു. അതുപോലെ മറവള്ളവരുമൊന്തിച്ചു കഴിയുന്നു 

ജിജ്ഞാസുവും സാക്ഷാത'ക്കാരത്തിന പാകതവരുമ്പോം 
താന് അന്ൃൃരില്നിന്നും ഭിനനാണെന്നു സ്വയം മനസ്സി 
ലാക്കി ഏകാത്തനായിക്കൊള്ളുന്നു. 

ഇന്ദ്രിയദ്വാരാ, ശരീരപ്രപഞ്ചാദികളില് വൃത്തിചെയ്യുന്ന 

സച്ചിദാനന്ദസ്വര്രപിയായ ആത്മാവു”, അറീവില്ലായ്മമൂലം 
തന്െറ ബസ്ുക്കളെ നശിീപ്പിക്കുന്നതിനു* ശത്രുപക്ഷത്തു ചേനാ 
കര്ണ്ണനെപ്പോരല വൃത്തിചെ.യ്യുന്നു. ഇങ്ങനെ ജനനമരണ 
സംസാരത്തില് ദീരഘകാലം കഴിയുമ്പോംം ഒരിക്കല് തന്െറ 

മുഖത്തിനു കാരണമെന്തെന്നു ചിന്തിക്കുന്ന അല്പ്പം താന് 
സുഖമായി കരുതിയിരുന്നവയുമായുള്ള ചേര്ച്ച ദുസ്ണുഹമായിത്തോ 

ന്നുന്നു. കാക്ക അടവച്ചു വളര്ത്തിയ കയില് കുറെക്കാലം ആ 

കാക്കയുടെ സന്താനമാണെന്നു കരുതുകയും ശബ്ദം പുറപ്പെടുവിക്കാ 

റാവുമ്പോറം കാക്കയുടെ ശബ്ദും അസഹ്യമായിത്തോന്നി, താന് 
മറവള്ളവരില്നിന്നം ഭിസനനാണെന്ന് വക്വനാവുമ്പോംം 

ജിജ്ഞാസുവുഃ അറിഞ്ഞുകൊള്ളും. 

കര്ദ്സ്നനെപ്പോൊലെ കുടും വേത്തെ കൊള്ളുകയാണെങ്കില് 
ഇന്ദ്രിയാദികാം നമ്മെ ജനനമരണ ദുഖത്തിലോട്ട വലിവ്വുകൊ 

ണ്ടപോകും. അതിനാല് കുയിലിനെപ്പ്പോലെ തന്െറ അവ 
സ്ഥയെ ഉണര്ന്നു” കടുംബത്തെക്കൊള്ളേണ്ടതാണു”. എന്തെന്നാല് 

ആത്മാവായ കയിചിന്െറ നാദം ജനനമരണങ്ങളെ നശിപ്പിച്ചു” 

സാക്ഷാത്ക്കാരത്തെ തരുനാ പ്രണവശ്വനിയാണു*. സംസാര 

ദൂഃഖത്തിലുള്ള ശപ്ലൂമാണു” കാക്കയടേതു”. നിതൃനായ ആത്മാ 

വിന് അനീിതൃമായ സംസാരദൂഃഖഭാവനയുണ്ടാകുമോ എന്നു 

സശേയിക്കേണ്ട. ഉണ്ടാകാം. ഉദ്ധവര് ഒരിക്കല് ഭഗവാനോട്ട 

€ അങ്ങയെ ഗ്ൃദയവപൂര്പ്പം സൂരിക്കുനാവരാണു* അധികം കഷ്ടത 
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യനുഭവിക്കുന്നതു*, ഇതു” ന്യായമോ? എന്നു ചോദിച്ചു. അതിനു 

ഭഗവാന്, തന്െറ അനന്തമായ വിടഴ്ടുതികളെക്കാളും തന്നെത്തന്നെ 

ഭക്തന്മാര്ക്കു ദാനം, ചെയ്യാനാണു താന് ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്നും 

മവപടി പറഞ്ഞു. 

നിദ്രാമദ്ധയേ ഭവനമെരിതീ 

ചൂഴ”ന്നു, കൊള്ളുയ്ക്കടന് പാ- 

ഞ്ഞെത്തീ ശത്യുപ്പടയു, മുയിരും 

കൊണ്ടു താന് ദ്രാന്തനെപ്പ്പോല് 

മണ്ടുന്നേരത്ത പരനെതിരേ 

“നില്ല നില്ലെ"നനു ചൊന്നാ-- 

മുണ്ടോ നിന്നെന്നതിനു സമ മി 

ല്ലംവിടും ബോധമുക്തന്,; 38 

ബോധമുക്തന്_അതൃന്തദാജണഫലത്തെ ഉളവാക്കുന്ന ചുറവ 

പാടിനകത്താണ തന്െറ നീച എന്ന ഒരേ ബോധത്തില് 

നീല്ക്കുന്നവനു? മറെറത്തു” ആരു പറഞ്ഞാലും, പറഞ്ഞതു 

ഗുണമായാലും ദോഷമായാലും, ഒന്നപോലെ അവന്െറ 

ശ്രവണത്തിനു വിഷയമാകാതെ പോകന്നതിനാല് “ബോധ 

മുക്ത൯? എന്നു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു 

കള്ളന്കെട്ടഴിയും ക്ഷണത്തില് മറയാ- 

നോടിപ്പെരുക്കുന്നുപോല്, 

തുള്ടുംപ്േയിരുളില്, പിടിച്ചവിധമായ" 

മാററാര് തുരത്തി, പ്പെരും 

വെട്ടേവനാ കളം വിടുസ്പപടപോല് 

തായ”, തന്ത, യക്കാന്തയും 

കെട്ടിപ്പൂണ്ടുകരഞ്ഞു,മെന്തു, തുറവി-- 

യ്കലൊന്നും വിലങ്ങായിട്ടാ. 19 
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കള്ളന് അന്ൃങ്ങളെ തന്േറതുകളാക്കുനവന് (ആശയോടുക്ൂടിയ 

ജീവാതമാവു”) 

മറയാന്....വീണ്ടും ആരും പിടിച്ചുകെട്ടാതിരിക്കാൻ (പ്രപഞ്ച 

വിഷയങ്ങളില് നിന്നം ഒഴിഞ്ഞുമാറാന്) 

ഇരുളില് തുള്ളുംപേ--കുറ്റിരുട്ടത്തു” തുള്ളിക്കൊണ്ടുവരുനാ പിശാചു 

(രമോരൂപമായ ഈ ജഗത്തില് തന്െറ ജനനമരണ 

മുഖത്തിനു ഫേതുവായും നാശഗത്തമായും തീര്സ ന്ദാമ 

രൂപ വിഷയങ്ങ) 

മാററാ൪ തുരത്തിടവെ-_ശത്രു സൈന്യം പി൯തുടരുമ്പോം 

(തനിക്കു നിതൃശത്രുക്കളായ ലോകബന്ധങ്ങാം വീണ്ടം 

തന്നെ പിടികൂടാന് വരുമ്പോം) 

തായ'ത ....... ങ്ങായിടാ __ഏററവും അടുത്ത ബന്ധുക്കളായവരോ 

ടുള്ള മമതാബന്ധം സനസ്ധ്യാസിയുടെ മനുസ്സിനെ ഒടുവിലും 

പി൯തുടര്ന്നാലും അതിനേയും അവന്നിവ്യത്തിക്കുകതന്നെ 

ചെയ്യും. 

ജീവന്മാര്ക്ക് തങ്ങളുടെ ആത്മസ്വരൂപ സാക്ഷാത്ക്കരേ 

ത്തിനു ശരീരം ആവശ്യമാണു. ഈശ്വരകാരുണ്യത്താല് അതു 

ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഏന്നിട്ടും ഈ ശരീരം എന്തിനെനാറി 

യാതെ നാം ശരീരത്ത വിഷയാദികളില് മുക്കി നശിപ്പിക്കുന്നു. 

അതിനാല് ഈ ശരീരാദ ദുദഖമയമാണെന്നു” ഈശ്വരന് നമ്മെ 

അനുഭവങ്ങളില്ക്ൂടി അറിയിച്തുതരുന്നു. ഈശ്വരന്െറ അരും 

പ്രകാശത്താല് തടന്റ സത്യമായ സ്വരൂപത്തെ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന 

ജീവാത്മാവിന് ആത് മാകാരവൃത്തിയുണ്ടായി, തന്മൂലം സത്, 

ചിത്, ആനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നു, 

പിശാചുബാധിീച്ചവന്റെ ബാധ മത്ത്തത്തരാദികളാല് ഒഴിയു 

സ്വോഠം അവനു തന്െറ പൂധ്വനിലകൈവരുന്നു. ബാധയൊഴി 



ടട 

ക്കാന് ധൂപ, ഭീപ, ശബ്ദാദികംംപോലെ തന്െറ ആത്മാകാര 

വൃത്തിയിലും ശബ്ദും, രപം തുടങ്ങിയവയെ ദര്ശിച്ചശേഷം താന് 

സത്ചിത് ആനന്ദത്തില് സ്ഥിതിചെയ്യന്നു. 

ശരീരാദികഥം ജഗത്തില് അഭിമാനിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കു 

മ്പോം ഉണ്ടാകുനാ അനാരു*മാകരേവൃത്തിയില് നിന്നും ഉണ്ടാകുന്ന 

ജനനമരണ സംസാരവും കൊണ്ടോടുമ്പോം ഈശ്വരനാര൯ അയ 

യ്ക്കുപ്പെടുനന ആത്മാകാരവൃത്തിവന്ന് അനാത്മാകാരവ്ൃത്തിയെ 

പിടിക്രടുന്നു. നമ്മെ ഏതിക്കുന്ന ശത്രുക്കളെ 8വറെ ചിലര് 

എതിക്കമ്പോരം നാം ഓടിരക്ഷപ്പെടുമ്പോലെ, അനാത്മാകാ 

രത്തെ ആത്മാകാരം എതിക്കുമ്പോഴം താന് മുക്തനായി സത്തു 

ചിത്താനന്ദമാണു തന്െറ സ്വരൂപമെനാറിഞ്ഞ രക്ഷപ്പെടുന്നു. 

രണ്ടു വൃത്തികളും കുള്ളന്മാര്തന്നെ. അനാത്മാകാരം 

രാജസ, താമസ കുള്ളന്. ആത്മാകാരം സാത്വികകള്ളന്. 

എല്ലാപേക്കും കാട്ടിന്െറ അതിത്തിവരെപ്പോയി നില്ല്രാനേ 

ശക്തിയുള്ളൂ. 

കാടും നാടുംതിരിച്ചിങ്ങുടുതുണിനിനവേ 

) വിട്ടവന് കണ്ടതുണ്ടോ? 

ക്ൂടുംബസ്ധുക്കളൂം പിനരികളുമവനെ-- 

ങ്ങോത്തീടാന്, ദ്രാന്തനായാല്; 

കുട്ടാ വിട്ദെസനപ്പോലിന്ര്രിയസുഖമറിവാ.. 

മഗ്നീയില് കുദ്ദെരിച്ചും 

വിട്ടീടടം മുക്തനെനത്തുണ്ടൊരുകുറവഥ മു-- 

ന്നാശ്രമം തന്നില് വാണും? [വ് 

പ്രപഞ്ച പ്രതീതി നശിച്ചു ജ്ഞാനി പ്രജ്ഞനശിച്ച 

ഭ്രാന്തനു തുല്യമാണെന്നു പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന. 

ുട്ടാല് വിട്ടെനാപോരു-ചുട്ടുകൈ, ആരോടുംചോദിക്കാതെ തനാ 

ല്വേവിട്ടുകൊള്ളുന്നു. (അതുപോലെ ഇന്രിയങ്ങലം തരുനാ 
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അറിവു" ഒന്നിനൊന്നു വിരുഭ്ധവും .ദുഭഖപ്രദങ്ങളുമെസന൯ു 

ഭവം തോന്നുന്നിടത്തു” ഇന്്രിയ ബോധങ്ങളെ തരംതാഴ്ത്തി 

മറന്നിട്ട് അറിവുകൊണ്ടു” അവയെ പാടെ ഇല്ലായ"മച്ചെയ്ക 

കൊള്ളുന്നു) 

മുന്നാശ്രമം-_മുമപുണ്ടായിരുന ഗൃഹസ്ഥാശ്രമം. 

മരിച്യൂുപോയ ഒരാളിനു രാജാവിനെക്കൊണ്ടെത്തുഫലം? 

അതുപോലെ അഭിമാനമിരിക്കുനന കാലത്തുമാത്രം രാജാവിനെ 

പ്പോലെ ശയീരാദ്കഠംക്കു നമ്മെ ഭരിക്കാം. 

ഉടുതുണിനിനവററവന് നിരാവരണനാണ്. മാനിച്ചിടാ 

മമതയററവനൊന്തിനേയും? എന്നിരിക്കുനവരു് ശരീരാദി പേയ് 

പോലിരിക്കുന്നും ജനിമൃതികാംക്കു കാരണമായി തന്െറ സ്വരൂപം 

പ്രുകാശിക്കാതെ ആവരണമായിരുനാതുകളെല്ലാം ചുട്ടതുപോലാ 

കുന്ന. 

ദുദഖത്തെസ്സുഖമായ'"വരിച്ച പിണിയ- 

റെറന്നോക്ക നോക്കീട്ടവാ൯ 

ദിക്കുണ്ടോ പുനരിന്നതെന്നു, ശിവടലോ- 

കംതന്നെയെല്ലാടവും; 

വേവിന്രീലിരിക്കു, മേതുജലവും 

കോരിക്കുടിക്കും കിട- 

ന്നാവും വല്ല മര്വുവട്ടി, ലിണയ-- 

റേറകാന്തമേ യിച്ഛയായ്. 19 

ദുദഖത്തെ........ന്നോക്ക”--ഈ പ്രപഞ്ചക്രരിരുട്ടില് മിന്നാമിനുങ്ങു 

കളെപപ്പ്പോലെ പ്രകാശിച്ചു” സുഖസ്വരുപത്തില് കാണ 

പ്പെട്ടവയെല്ലാം മുഃഖങ്ങളായണന്നു സതൃമറിഞ്ഞവക്കു്. 

ശീവലോകം ട വെട്ടവെളി, വേവു'” ൭ വിശപ്പു്. 



ളള 

ശരീരാഭി ജഗത്തില് അഭിമാനി ച്ചുകൊണ്ടു” ഗൃഫത്തിലീര! 
ക്കമ്പോം വിവേകം മൂലം ഈ ക്ലേശം തനിക്കന്നയമെന്നറിയുന്നു. 

ക്ലേശംമൂലം സുഖത്തെ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ശര്രാദിയോടു ചേനാതു 

മൂലമാണു ദൂദഖമായതെന്നും ധരിക്കുന്ന. ദുഃഖത്തെ കണ്ട താന് 

ദൂരഷ്ട്രാവായും ദൂദഖം ദ്രശ്യമായും വന്നു. പ്രിയമായതു” അപ്രിയത്തില് 

ചെല്ലന്നതുകൊണ്ടു”, പാവയ്മ്രായുടെ ഗുണം അതിനോട്ട ചേര്ന 

മറ൨ മലക്കറികളിലും പകരുനപോലെ, സച്ചിദാനന്ദമായ താന് 

ശരീരാദിയില് ചേരുകമൂലം സ്വയം രുന്െറ സ്വരൂപത്തെ ഏൂടഖ 

മാക്കുന്നു. സൂക്ഷിച്ചാല് ഇതും ശരിയജ്ളെന്നറിയാം. സച്ചിദാന 

ന്ദമായ താനും ശരീരാദിയും സാമ്ൃമുള്ളവയല്ല. 

ശരീരാദിജഗത്തു തനനെ ആശ്രയി തന്നിലിരിക്കുമ്പോം 

വൃത്തികൊണ്ടു" താന് അതിനെ നോക്കിയമുലം വൃത്തിയ്കമ്യ്യമായി 

നിന്നു്, തന്െറ നിത്യാനന്ദസ്വരൂപം കാല, ദേശ, വസ്തുക്കളായി 

ത്തീരുന്നു. ഇപ്രകാരം തന്െറ സ്വരൂപം തന്നെ തനിക്കു വിദൂര 

മായിട വിച്ചതിനു ദുഃഖമെന്നു പറയുന. എന്നാല് ഇവയിലൊ 

ന്നിലും മുദഖമില്ലെന്നറിയുമ്പോം ദുഖം സുഖമായിത്തീരും, ദുഃഖം. 

സുഖമായി സാക്ഷാത്ക്കരിക്കപ്പെട്ടിടത്തു” താന് ഏങ്ങും വ്യാപക 

സ്വരൂപമായിത്തീരഅ് നീയമത്തിനതീ്തമായിത്തിരുകയും ചെ 

യ്യുന്നു. അവിടെ പ്രാണനും പര്യ്മേന്ദ്രിയങ്ങളും മാത്രമായിരിക്കു 

നതിനാല് വിശപ്പുണ്ടാകാം. എന്നാല് ഇന്ന ഇടത്തിരുന്നുണ്ണു 

ണമെനറിയാന് പാടില്ല. അവരുടെ നില അനിര്വചനീയ. 

അവരുടെ ജച്ഛു ഏകത്തിലല്ലം, ഏകാന്തത്തിഭലക്കാണു. 

വേഷംകൊണ്ടതുപോല് നടി, വിഷവും 

സ്വാഭോഭശിച്ചായല- 

അകാരം കാലിര വിലങ്ങു,മെന്നു വ്ൃയവഹാ.. 

രം കൊണ്ടിരുന്നാലുര്മ, 
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പേരിമ്പം ചൊരിയും വിരക്തന്ലകം 

തീണ്ടാഒെ മാറി, ത്തനി 

പ്പേരിരതതന്നുടലും തൊടാതെ തിരിയു 

ന്നേകാന്തനാടെങ്ങുമേ. 19) 

എന്തുടവേഷമാണോ ഉള്ളതു അതിന്നനുസഭണേമായി നടിച്ചു 

കൊണ്ടും അനിഷ്ടുമായ ചോകഭോഗങ്ങളെ ഇഷ്ടപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടു ം 

ലോക വ്യവഹാരങ്ങളില് പറവതലുള്ളവനെപ്പ്പോലിരുന്നാലും 

ആനന്ദസ്വയപത്തില് നില്ല സന്ന്യായി സ്വതന്ത്രനായി 

സ്വന്തം ആത്മസ്വയൂപത്തില് ഉടല്ബോധധവും ക്രടാതെ തന്റ 

മോചനസ്വരൂപത്തില് തന്നെയിരുന്നു കൊള്ളുന്നു. 

ഏകാന്തനാടു”--മോചനസ്വരൂപം. 

വേഷക്കാറന് തന്െറ ഭാഷയെ വിട്ട' വേഷത്തിനുള്ള ഭാഷ 

സംസാരിക്കുന്നു. ഇതുകൊണ്ടു" തന്െറ സ്വന്തം ഭാഷ നശി 

ക്ശൂവോ? നശിക്കാതിരിക്കാന് വല്ല അദ്ധ്വാനവും ചെയ്യണ്ട 

തായുമില്ല . എന്നാല് ഈ വേഷംകൊണ്ടു” മറവള്ളവക്കു സന്തോ 

ഷത്തെകൊടുക്കുകയും പെയ്യുന്നു. ഇങ്ങനെ സത്തുചിത്താനന്ദം 

നിരാവരണമായ രണ്െറ സ്വരൂപം സാക്ഷാലു,രിച്ചവക്കു തന്െറ 

സ്വരൂപസാക്ഷാലുാരത്തിന' ശരീരാദികം വരനാതല്ല. ട്ലാങ്ങറെ 

ഉദലിരിക്കുനം അവസരത്തില്തനനെ ആആൃക”റ൨. ചയ്യുന്ന 

ആരാണു തുറവിയാകാത്തശുളു? 

സകലരേയും കൊല്ലാനാഗ്രഹിക്കുന്ന രാക്ഷസന് തന്നെ 

തനിക്ക ആഹാരമായിത്തിസാതു പോലെയും കാലില്വിഴുന്ന വില 

ങഞ്ങതന്നെ തനിക്കു സ്വസ്ഥമായിരിക്കാനിടയാക്കനാതുപോലെയും 

ബന്ധമായ ശരീരാദി ജഗത്തിനെത്തന്നെ മുക്തിസാധനമാക്കി 

ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജ്ഞാനിക്കു” ജഡം എപ്പ്പോഴുമഴിഞ്ഞതുപോലി 

രിക്കുനതിനാരു അവക്കയാതൊരു ഫാനിയുമുണ്ടാകുന്നില്ല. 

ഇങ്ങന പ്രപഞ്ചത്തിന്െറ യാതൊരു തഴഭസ്സവുംക്രടാതെ (നീരാ 



29 

വമണനായി) തന്െറ സച്ചിദാനന്ദസ്വരുപത്തെ ആരറിയുന്നു വോ 

അവന് തൂറവിയാണു. 

തുറവി--തുറനവന്, ന'വത്തിച്ചവൻ, മോചിച്ചവന്, മുക്തന്, 

ഏത്താപ്പ്പൊന്മലമേല്, വിയത്തി,ലതിനാ. 

ഭാന്തം ഗമിപ്പ്പോനഹോ, 

പച്ത്ഥ്വിപ്പൂററിനകം മയങ്ങിവിഴുവോ- 

രെന്താകുമെന്നോക്കനീ; 

നിത്യം പരല്ക്കടല് പള്ളികൊണ്ടഹരിയെ- 

പ്പ്േരൊത്ത മണ്ഡൂുകമൊ-- 

നൊത്തിത്തനാരികില് ക്ഷണിച്ചു കഥയ-- 

ജ്ഞാനിക്കു ജ്ഞാനിക്കുദമേല്. 0 

പൊന്മലയെ തത്ത്വങ്ങളോടടം പെഠന്മലയ്മ്രം ഉപരിയായ 

സ്ഥാനത്തെ ബോധാതീതാവസ്ഥയോടും വിയത്തിനെ അരും 

പ്രകാശത്തോടും നാദാന്തത്തിനും അതീതമായ സ്ഥാനത്തെ 

ജ്ഞാനികളുടെ അറിവിന്നും ഉപമ കല്ലിച്ചിരിക്കുന്നു. 

അജ്ഞാനികുംം എപ്പോഴും ഓനമൃതിമോഹാന്ധകാരത്തിീല് 

പെട്ടു നിര്ജജ്'വാവസ്ഥയോടുകൂടിയവരായതിനാല് അവരെ 

“പൃത്ഥ്വിപ്പുററിനകം മയങ്ങി വിഴു വോര്൪? എന്നു പഠഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 

പേരൊത്ത --.നാമസാദൃശ്യമുള്ള. 

ഈ ശരീരാദിജഗത്തില് നമുക്കു എന്തിനു പ്രിയം എനാല് 

ധനത്തേയും നിതൃത്വത്തേയും. പൊന്മലമേലീരിക്കനവന് 

ധനത്തെ ആഗ്രഹിക്കേണ്ടതില്ല. ആകാശം താണ്ടാന് ആകാശ 

സ്വരൂപവും വെടിയണംം ആകാശം നിതൃതയുള്ളതാണു”. അതി 

നാല് ആകാശവും താങ്ങുന്നവ൯ നിത്യത്വത്തവും നിശ്ചയമാണ്. 

ജ്ഞാനി പൊന്മലയും വിട്ട്, ' ആകാശനാഭത്തിലും ഭൂമിക്കാതെ 

നാദാന്താതീരത്തെ ലാക്കാക്കിയിരിക്കുനൂ. 
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പ്രാരുക്കടലില് വാഴുനാ മണ്ഡുകത്തിനു ശക്തിയേറിയ ശബ്ദ 

മുണ്ട്. എന്നാല് അവിടെ കിടക്കുന്ന. അനന്തശായിയെ യോഗ 

നിദ്രയില് നിന്നുമുണര്ത്താഥ൯ ഈ മണ്ഡുകത്തിനൊക്കുമോ? അതു 

പോലെ ഈ പ്രപഞ്ചാദികഠംക്കു, യാതൊരു ആവരണവും 

ക്രടാതെ നാദാന്തത്തില് ലയിച്ചിരിക്കുനനവരെ എങ്ങനെ ഉണര് 

ത്താന് കഴിയും. പ്രപഞ്ചാദികരംക്കും ജ്ഞാനിക്കും തമ്മിലുള്ള 

അന്തരം തനെ ആര്ക്കു പറയാന് കഴിയും ? 

നാദാന്തത്തെ പ്രാപിച്ചിട്ട്” ലോകത്തു വാണിരിക്കണം. 

പഞ്ചീകൃത ഭ്യൂതങ്ങളിരനിനും നാമരൂപം മുലമുണ്ടാകുന്ന 

ശബ്ദും തവളയുടെ വിളി. സാക്ഷാത"ക്കാരം വന്ന്, ഒദ്ധൈതപ്രതീ 

തിീയറ൪, നാദാന്തത്തില് നിരാവരണരായിരിക്കന സ്ാഗുക്കാംക്കു* 

അപഞ്ചീകൃതപഞ്ചുട്ടുതങ്ങളില്നിന്നും നാദം താനേയുണ്ടാകും. 

ഇതിനു ശ്രവണമൊനേ മാര്ഗ്ഗം. 

കമ്പിട്ടം സ്തൂതിചെയ്തുകോടിയുരുവില് 

സങ്ക്ത്തനം പാടിയും 

മുമ്പാരും ബഹുഭക്തികാട്ടവതുക-- 

ണ്ടീടുനനിതോ ജ്ഞാനിയും; 

കാഭിക്രുണു, മുഴുപ്പും മൂണ്ടു, മുടലും 

തോന്നാതിരിക്കും മഹാ-- 

വമ്പന്തന്പശിതീപ്പുതിനു ഭവനം, 

വവ്പേ, ക്ഷണിക്കുന്നതും. [। 

കമ്പിട്ടും........ജഞാനിയും--പഞ്ചേന്ദ്രിയ ബോധങ്ങളെ താണ്ടിനി 

ലന ജ്ഞാനി ആദബാധങ്ങളിരക്ൂടിയുള്ള വ്യവഹാരങ്ങളെ 

അറിയുന്നില്ല. 

കുംഭി........ക്കനതും-- നാമര്ൂപാഭികളുടെ പ്രതീതി ഒഴിഞ്ഞ അവ 

സ്ഥയില് നില്ല്യന്ന ഇഞ്ഞാനിക്കു” പശിയ്യണ്ടെന്നാരോപിക്കു 
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ന്നതും അവനില്ലാത്ത വിശപ്പിനെ മാററിക്കൊടുക്കാമെന്നു” 

അവനെ ക്ഷണിക്കുന്നതും അര്ത്ഥശൂന്യമാണ്”. 

സര്വ്വപ്രപഞ്ചബോധങ്ങംക്കും കാരണമായ ജീവവാസ 

നയെത്തനൊ അറത്തുനില്ലയന്ന ജ്ഞാനിയെ പ്രപഞ്ചത്തിന്െറ 

അംശമായി ഗണിക്കാന് പാടില്ലാ ഏന്നുസാരം. 

കര്മ്മത്തിന് മുഭിമുന്നുമടി, ലഴിയും 

കാല്യത്തു തന് ദേഹമാം 

പാമ്പിന് മുന് തവളയ്കുതുല്യ . മതുപപോല് 

രണ്ടററവും തിപെടും 

കൊള്ളിക്കുള്ളിചെറമ്പിനൊത്തു, മിഹതാന് 

ദേഹത്തിനും ശന്രുവായ് 

ത്തീസാല് സേവകരും മഠങ്ങളെത്തു, മെ... 

നത്തിന്നായവന് തേടണം? പം 

കര്മ്മ .....കാലത്തു-- മനസ്സുകൊണ്ടും വാക്കുഒകാണ്ടും കായം 

കൊണ്ടും സഞ്ചിതം, പ്രാരബ്ദും ആഗാമികം എന്തി മൂന്നു 

കര്മ്മങ്ങളാലും തോന്നവ്റെടുന്ന ശരീരാദിപ്രുപഞ്ചം ഒഴിയു 

സ്പോംം. 

മൂന്നു മട്ടിൽ എന്നതിനു” ഗുയവിന്െറ കാരുണൃകടാക്ഷം, 

ഉപഭേശം, അനുഗ്രഹം എന്നും അര്ത്ഥം പറയാം. 

പാമ്പിന് ...... തൂവായ്-- പാമ്പു” തവളയെ പററിനിനാതുപോ 

ലെയും എവറമ്പിരുന്ന കുഴലി നെറ രണ്ടററവും തീപിടിപെട്ട 

പോലെയും (ആത്മബോധത്തിന്െറ ശത്രുക്കകായ ഇന്ദ്രിയ 

ബോധത്തിന്െറയും ഉപാധിയുടേയും ബാധകളില് നീന്നും 

ആത്മബോധവും അകന്നുമാറിയതായി വന്നാല്. 

നിരാവരണമായ തന്റ സ്വരൂപസാക്ഷാല്ല്യാരത്തിനു* 

കര്മ്മബന്ധങ്ങളാല് തനിക്കു തോന്നപ്പെടുന്ന ശരീരാഭിപ്രപഞ്ച 
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ത്തേയോ അതിനുള്ളില് തെറ സുഖവാസത്തിനായീ മഠ൨ പരി 

പാടികളേയോ ആശ്രയിക്കേണ്ടതില്ല എസനറിയന്നു. 

കണ്ണാടിയിലല്ലാ പരു എനാറിയയനപോലെ ശരീരാദികളി 

രിക്കുടന്പാടം തന്നെ തന്െറ സ്ഥൃല, സൂക്ഷ്മ, കാരണശരീരങ്ങളെ 

വിട്ട്, തനിക്കു് ഇവയുടെ ആവശ്യമില്ലെന്നറിഞ്ഞു” സച്ചിദാനന്ദ 

മായ തന്െറ സ്വരൂപത്തെ സാക്ഷാല്ലരിക്കുന്നില്ലെങ്കില് സഞ്ചി 

താഴാമിക പ്രാരബ്ദങ്ങളാലുണ്ടായി കാലാകാരത്തെക്കൊണ്ട 

സര്പ്പത്തെ പ്പ്ാലിരിക്കുന്ന ശരീരത്തില് നാം രവളയായിരിക്കു 

മുഖം നമ്മെ വിഴുങ്ങുകയും തറൂലം ജന നമരണം അനുഭവിച്ചു 

കൊണ്ടിരിക്കുകയും ലെയ്യുന്നും അല്ലെങ്കില് ശരീരമായ മുളംകഴ 

ലിനെ ആശ്രയിച്ചുജിവിക്കുന്ന എവമ്പിനെപ്പ്േോലെയും ശരീരക്കുഴ 

ലിന്െറ നാമരൂപങ്ങളായ ഇരുഭാഗത്തും തീകത്തുമ്പോംം നശീ 

കടുന്ന എവമ്പിനെപ്പ്പോലെയും ആയിത്തീരുന്നു. 

ആവത്തിച്ചു പിറനൊടുക്കമിതുപോ - 

ലായ്യനന്െറ കാരുണ്ൃദമോ- 

ടാവത്തിപ്പുതിനായ് വഭാരെ യിഹതാ.. 

നാരെന്നറിഞ്ഞ്ഭവെ, 

മിന്മുട്ടയ്ക്തിടയില് കിളന്ന ഗരുഡ-- 

നൊാപ്റും പിഠന്നെന്നുവ- 

ന്തൂരും തല്ക്കുലവും ജഗത്തിലിതര൪-- 

ക്കൊത്തെങ്ങറിഞ്ഞീടുവാന് 2 ] 

ആവത്തി........ ഒദവ...മുമ്പു” പല യോനിഭേടങ്ങളിലും ജനിച്ചിട്ട്” 

ഈ ജന്മത്തില് ഗുരു കാരുണ്യത്താല് സാക്ഷാത്ക്കരിച്ചുവ 

നായി തന്െറ സതുസ്വരൂപത്തെ അറിയുമ്പോം 

മീന് വെള്ളത്തില് ഇട്ട മുട്ടയെ പരുത്ത” എടുത്തുകൊണ്ടു 

ചോയി ആ ഹാരമാക്കിയിട്ട് അതു മുട്ടയിടുന്നു മീനിന്െറ അംശം 

പരുത്തുകഞ്ഞിലുമുണ്ടു. (ഇങ്ങനെ വെള്ളത്തില് കിടന്നു മുട 
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ആകാശത്തെത്തിയതു കന്ദടെവര് ഭി കായ്യങ്ങളില് പിന്തിരിഞ്ഞ 

നോക്കേണ്ട ആവശ്യമെന്തു” ?) ജന്മാന്തരങ്ങളേയും അറിയുനാ 

ജ്ഞാനിക്ക്' ഇര ജുന്മകായ്യകാരണങ്ങളേയും അന്വേഷിക്കേണ്ട 

തില്ലം ഒരു ദിവസം നാം ചെയ്യുന്ന കൃതൃങ്ങളെയെല്ലാം ഓക്കാന് 

കഴിയാത്തതുദപാലെയുള്ള ' അനേകം ജന്മങ്ങമെ എടുക്കുന്നു. 

എന്നാല് ഈ ജന്മങ്ങംക്കെല്ലാം പൊതുവെയുള്ളതാരെന്നറിയാതെ 

യുമീരിക്കുന്നു. ഈ ശരീരങ്ങളെ എടുത്തവര് ആരെനശും അറിയാ൯ 

പാടില. ഓരോ ശരീയത്തിര: വരുമ്പോംം വനവനും ശരീരവും 

ക്രടിച്ചേരന്നു ചേഷ്ടിച്ച അഭിമാനവും തുടയുന്നും ഇവയുടെ 

സംസ്യ്ലാരയുപം അടുത്ത ശമീരത്തിലും പിന്തുടരുന്നു. 

തീരാഭ്ൂഷിയൊടേ പിറനാ പദമ ഖബ-- 

ദൂപന്നു വന്ട്ടൂഷണം 

തീരും ടൂതിയൊടേ പിറന്നതിവരും 

ചന്തത്തിനെച്ചെയ്തിടും. 

ശാരീബ്രഹ്മ മഹേശ്വരരക്കു മരിതാം 

ജന്മങ്ങളും ജദീ൪ണ്ണുമായ് 

ത്തിരാനൊക്കെയറത്തെറിഞ്ഞു വിടൂമേ 

തീരാത്ത പേരോടിവന്. 4 

ശരീരാദി പ്രപഞ്ചങ്ങളും സര്വ്വവിഭവങ്ങളും തനിക്കു നശി 

ക്ടിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ ജ്ഞാനിക്കലങ്കാരം. വിട്തികളുടെ നാനാ 

ത്വങ്ങം രാജാവിനു മേന്മം സ്ൃഷ്ട്യാദി വൈഭവങ്ങളുള്ള ത്രിമൂത്തി 

കളുരട വാഴ്വിനും അപ്പൂറമുത്ളൂ വെരുമയോടുക്രദിയ വാഴ് വു് 

ഏതൊരാളിന് ഒന്നുപോലെ തോന്നുന്നുവോ---സകല പെരുമയും 

ഒഠണുവിന്െറ ഗ്ഥാനത്തുപോലും കുരുതാതിരിക്കുമോ - തന്െറ 

സ്വര്രപത്തിന്െറ ആവരഈത്തില് മാത്രം എത്രത്തോളം നാനാ 

ത്വങ്ങളെ വച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാമോ അത്രത്തോളം അയാം്കു 
പെരുമയുണ്ടാകുന്നു. 
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കര്മ്മം, ദേഹവിരക്തി യോക്;, ക്രിയയോ 
കോം, സ്വസ്വരുപത്തിനെ 

കര്മ്മം വീട്ടറിയുനതാണി,വകളെ- 

ശൂടാത്തതേ യോഗവും, 
പിന്നന്തഃകരണേന്ദ്രിയങ്ങളോടു മേല് 

കേംംക്കാത്തതേ ജ”ഞാനവും;ു 
ജ്ഞാനം, നിതൃസുഖത്തില് നീിന്നുമുളവാം 

സരഖ്യൃം സ്വയം ഭ്യൂവെടോ! 9 
കര്മ്മം..കത്ത വൃകര്മ്മം, (ചേക്കുക) അതു” ശരീരത്തില് ഭൂമിക്കാ 

തിരിക്കുക എന്നതുമാണു. 

ശരീരമാണു കര്മ്മത്തിനു കാരണം. അര്ഇജുനന് വെവം 
കര്മ്മിയായതിനാലാണു* ശരീരത്തെ മുന്നിവത്തി തന്െറ ബന്ധു 
ക്കളെ ഹനിക്കാന് വിസമ്മതിച്ചതു". ഈ കര്മ്മത്തിന്െറ നീവ്വ 
ത്തിക്കായി ഗീതയില് കമ്മത്തെത്തന്നെ ഉപദേശിക്കുന്നും 

മോക്ഷാധികാരിയല്ലാത്ത അജ്ജുനനു”" അതേ ഉപദേശിക്കാനു 
മുള്ളൂം 

ക്രീയ--താനാരു, തന്െറ സ്വരൂപമെത്തെന്നമറിയുന്നതു”ം 

യോഗം-- തന്െറ മിഥ്യാസ്വരൂപത്തെ വെവക്കുകയോ സത്ൃയസ്വര്ര 
പത്തെ വാഞ്ജഭിക്കുകയുമോ ചെയ്യാത്തതു. 

ജ്ഞാനം _ ഇന്ദ്രിയബോധമേദട അന്തകരണമോ തരുനാ അറീ 
വിനെ കൂട്ടുപിടിക്കാതെ സ്വരേളള്ള അറിവു”. 

നീയാര്, ഞാനാരു", ഉടലും ഞാനും എങ്ങനെ ചേനിര് 

ക്കുന്ന, ഞാന് പ്രതേകം നിന്നല് എനിക്കു നിലയുണ്ടോ, 
എന്നെല്ലാം അന്വേഷിക്കുമ്പോം ഒന്നു സംഭവിക്കും. ആ സംഭ 

വിക്കുന്നമാണ ദേഫവിരക്തി. ഈ വിരക്തിയെ അറിയ്യന 

തുക്രീയ. ജതു രണ്ടും ക്രടാരെ. നില്ല്ന്ന അവസ്ഥ യോഗം. 

ചോദിക്കാതെ ലഭിക്കന തിരുജ്ഞാനം പചേരിമ്പമെനന സ്ഥല 

ത്തുനിന്നും ഉദിക്കാത്തതായിരിക്കും. 



അധികാരം എട്ട”. 

അരുറാപ്രകാശം 

രൂ പ്രസ്താവിച്ച പ്രകാരം കര്മ്മാദികളെ നിവത്തിചെയ്തു, 

,ബാഫഘ്യഠന്തരങ്ങളറ്റു, സകല തത്ത്വങ്ങളും ഒഴിഞ്ഞു, ദേഹാഭിമാന 

വാസനയും നീങ്ങി, ആത്മദശനം മുതലായ ശുഭ്ധാവസ്ഥയില് 

നില്ലന്നവരുടെ - അവസ്ഥാവിശേഷത്തെ പ്രതിപാഭിക്കുന ള്ഈ 

അധികാരത്തിനു” അരുംംപ്രകാശം എന്നു പേരായി.) 

ഉണ്ടുണ്ടിങ്ങ പുലത്തിവച്ചു, മഴിവായ", 

ഭേദിച്ചു പിന്നുംവപു-- 

സ്്രൂണ്ടായ വനാ, തിലിന്ദ്രിയങ്ങള, തിലു-- 

ണ്ടായ'വന്നൊരീവിശ്വവും, 

ഉണ്ടുണ്ടത്രമവത്തു ഭോഗമഖിലം 

ഭാരങ്ങളായ നൊന്തിട,-- 

ത്തുണ്ടായ"വന്നൊരരുംം പ്രുകാശമിനിമേല് 
കെട്ടെന്നുവസീടുമോ? 1: 

ലോകഭോഗങ്ങറം ലോകത്തെപ്പോലെ പല വിധമാണു”. 

സവ്വിമോഗങ്ങളും ഒന്നുപോലെ വെവക്കപ്പെടുന്നിടത്തു” ഭേദങ്ങറം 
നശിക്കുന്നു. കേറിയവന്. ഇറ്ങേണ്ടിവരുന്നതുപോലെ ഒരു 

ഭേദം “മറെറാരു ഭേഭത്തിനു കാരണമായിത്തീരുന്നു.. ഭേദമഠററി 

ത്തു” സ്വ്വുകാരണങ്ങളും നശിക്കുന്നാതിനാല് “ഉണ്ടായി, “ഇല്ലാ 

തായി" എന്നിവ ഇല്ലാതെ വരുന്നു. അരുംംപ്രകാശം ഈ 

രണ്ടിനും അതീതമായതിനാല് അതു” ഇനിമേല് “കെട്ടെന്നു വന്നീ 

ടുമോററ? എന്നു ചോദിക്കുന്നു. 



ചി 

മാണിക്കവ്വാചകര്, ത്തെന് പുലവരുമര്ളി-- 

ച്ചെയ്തകോവൈക്കുറിപ്പില് 

കാണിച്ചഛോരൊപ്പപുവം തന്നിരുതലപിരിയും 

കാമസുത്രങ്ങളില് പോല്, 

പേരിവ്ചക്കാമുകന് വന്നണയുവതരിതെ.. 

ന്നാകിലും കാമിനിക്കുഴം.. 

ച്ചീരന്ന്യം വിട്ടനിന്നോരൊരുതലരതിയാ-- 

ണിന്നു വൈരാഗ്യമോര്ക്രള. ചി 

മാണി........ ളില് പേരല്....മമിഴ് നാട്ട ജ്ഞാനിയായിരുന്ന 

മാണിക്കവചേകര് സ്വാമികളും തമിഴ് നാട്ടു സംഘപ്പൂലവ (വിഭ്വാ 

ന്മാ) രം ഈശ്വരദപ്രുമത്തെ ഉള്ളടക്കം. ചെയ്തുകൊണ്ടു പാടിയിട്ടുള്ള 

കോവൈപ്പയാടടുക0ം കാമശാസ്ത്രുങ്ങളും ക്രടിയാണു'. അവയ്ക്കു് 

ഈ രണ്ടു ആശയക്ദളെ പുരസ്തൂരിച്ചു വ്യാഖ്യാനങ്ങളുമുണ്ടു. മറവ 

ളവര് ഏത്ര തത്തില് അത്ഥങ്ങം ആര്രോപിച്ചാലും .. ആദ്യം 

പാടിയവർ ഒരാശയടമ കരുതിയിട്ടുള്ള. അങ്ങനെ പാടിയവരുടെ 
ആശയം ഒരു വഴിക്കും കേട്ടവരടെ ആശയങ്ങംം പല വഴികളില് 

കരടിയും എന്നു കോവൈവപ്പാട്ടുകളുടെ ഗതി ഇരുതലയായിപ്പ്പി 

രിഞ്ഞു നിന്നാലുാ സത്യത്തില് ഒരു തലയായിത്തനെ നില്ലയന്നതു 

പോലെ. 

പേരിമ്പ........ മോര് __ ദീര്ഘകാലമായി വേര്പിരിഞ്ഞു 

പോയ കാമുകന്െറ പുനരാഗമനം പക്ഷെ അസാഭധൃമായിരു 

ന്നാലും കാമുകനെ ഓമ്മി്പുള്ള കാമുകിയുടെ നെടും ചിന്ത 

നിലച്ചു പോകാത്തതുപോലെയും കോവൈവ്പാട്ടുകറംക്ക്” ലോകം 

ഇരു ആശയങ്ങം കല്ലിച്ഛാലും എങ്ങോട്ടും ചാഞ്ഞുനില്ല്രാത്ത 

മൂലാത്ഥത്തെപ്പ്പോലെയും ഇരുവശങ്ങളില്ലാതെ ഒരു വശംമാത്രമു 

ള്ളത്. താന്, അത്യന്തം ബ്ലഹത്തും നിശ്ചഞ്ചലവുമായ, ബ്രഹ്മ 

സ്വരൂപത്തെ ഒരു കാലവും പീരിഞ്ഞിരിക്കുന്നില എന്നരീതിയില് 

തന്നെ വൃതിചലീക്കാതിരിക്കുന്നരുത്രേ വൈരാഗ്യം. 
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പത്തവസസ്ഥകളുമെട്ടസാത്വിക ഗു- 

ണങ്ങളായു മുരുവം പിരി 

ഞ്ഞത്രതാനതിലൊഴിഞ്ഞു നില്ലയമൊരു 
ഞേയമാ, യറിവുമാത്രമാം 

ശുദ്ധവൃത്തിയെയറിഞ്ഞിടും ഭൂമവു-- 

മറവനില്ലയമൊരു ശുഭദ്ധന-- 

ദ്ദൊൈതരൂപനഉവാകവേണ്ട'- 

വം തരിമ്പു, മറിയു ദൂഡ്ഥം. 8 

പത്തവസ്ഥകാം_.1) പ്രപഞ്ചത്തെ വെവം പ്രകാശരൂപത്തിീല് 

കാണുന്ന നോട്ടം. 

ജു) ഇന്ദ്രീയങ്ങളെപ്പുററിയുള്ള ചിന്ത 

8) മുജ്ജന്മാനുഭവങ്ങളെ വിചാരിച്ചുള്ള ദീഘനിശ്വാസം 

4) അരുംംപ്രകാശത്തില് നില്ലയമ്പോരം ഉപാധിക്കുതോ 

ന്നുന്ന ഇളം ചൂട്ട്, 

6) അനാഹാരം, 6) മരനാവസ്ഥയിലുള്ള പ്രതീതി. 

4) മാനം. 8) പ്രപഞ്ചവിഷയങ്ങളെ ഭ്രാന്തന് കണക്കറി 
യാതീരിക്കുക. 9) പ്രാണവായ, അടങ്ങിയ മൂര്ഛ. 10) ജീവ 
ബോധം വിടു അവസ്ഥ. 

അഷ്ടരസാത്വികങ്ങാം---നിരാശ, തപം, സഹനം ക്ൃപം 

പ്രസാദം, സതൃസന്ധത, അറിവു”, അടക്കും. 

താന് നാനാത്വങ്ങളിലിരുന്നാലും എപ്പോഴും നിരാവരണ 
നാണെന്നുള്ള ബോധമാണു” അടക്കം. 

അതിലൊഴിഞ്ഞുനിന്നു”-- രൂപരത്തോടുക്രടിയിരിക്കവെതന്നെ 

അതുമായി ബന്ധമൊന്നമില്ലാതെം 

തുഭ്ധ൮ൃ........ വമറ൨---അറിയയക എന്ന വൃത്തിനീങ്ങി ശുഭ്ധ 

അറിവേ സ്വരൂപമായി. 

കളവാ......ഭവം-ശുഭ്ധജ്ഞാനസ്വരുപത്തിന്റെ അനുഭൂതിയും 

കൂടിയില്ലാതെ . അനുഭൂതി തന്നെ സ്വരൂപമായിത്തിരുക, തുന് 



88 

സത്തു", ചിത്ത്, ആനന്ദമാണെനു” യാതൊന്നു കൊണ്ടുകാണു 

നുവോ അതാണു് അതും. 

സത്തുചിത്താനന്ദ നിരാവരണ സ്വരൂപത്തെ അറിയ;,ന. 

തീനുവേണ്ടി അരുളില്നിന്നും  ബോധമുണ്ടാകുന്നു. സമഷ്ടരീവൃ 

ഷ്ടരികളില്ലാതെയായി, ആനന്ദാതീതമായി, മോക്ഷാതിതമായി 

ത്തീരുന്നു. 

ദശാവസ്ഥകം 1) പ്രപഞ്ചത്തെ മായാവടിവമായി കാണാതെ 

ത്തരം വടിവമായി കാണുന അര്കിയ നോട്ടവയം, 2) മിഥ്ൃക 

കായ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും നിയതികളെയയം പററി ചിന്തനയും, 

൫) മുജ്ജന്മത്തിലുള്ള തുമ്പങ്ങളെ വിചാരിച്ചുണ്ടാകുന്ന നെടുവീ൪ 

പ്പുകളും. 

ബേ ധം അരുംംമുഖത്തെ ഉന്നി അഴിയ്യമ്പോം ഉള്ള 

വ്യാപ്ലിമൃലം ശരീരം ഈടുരുവെ ചൂടുണ്ടാകും. ആത്മാകാര അനാ 

ത്മാകാര വ്ൃത്തികളുടെ ഏകിീകരണമാണു” . നാനത്വത്തിനു 

കാരണം. ഇതറിയുമ്പോംം നാനാത്വം ഏകാത്തത്തിലടങ്ങും. 

5, ഇുതോടുക്രടി ആഹാരാദികാം ഇല്ലാതെയാകും 

6, ഉത്തമസാധുവിന്െറ സന്നിധിയില് എഴുമന്പുന്ന 

സംശയം നശിക്കുമ്പോം നിരാശാബോധം തന്നെ അരുളായി 

ത്തീരും. അപ്പ്പോഠം പാന വെത്തുവെളുത്ത3പാലെ തുടരെയുണ്ടാ 

കുന്ന ദീ൪ഘ ശ്വാസത്താല് ബോധംനിലച്ചു' സത്തൂചിത്താനന്ദ 

മായ അരളായിത്തീരു. അരുളില് ആനന്ദമുദിക്കുമ്പോം 

സകളം. സത് ചിത് ആനന്ദം സ്വരൂപമാകുമ്പോം വികളം. 

വികളവ്യം പോകുമ്പോറംം നിഷ്ഠ. 

10) സത്തുചിത്തു് ആനന്ദം സ്വരൂപമാണെന്നുപോലും 

പ്രതീതമാകാതെ നിരാലം ബമായി നില്പും. ഒന്നിനെയും ആലം 

ബമാക്കാത്ത നിരാലംബോവഗ്ഥയില് നിരതിശയാനന്ദനായി 

നില്ല. 



൭9) 

മൌനത്താലെഴു മാത്മബോധമൊഴിവായ് 

ത്തീരുംവിധൌ വന്തദി- 

ക്ലെന്നുള്ളോരരുളും മറഞ്ഞു പരയോ-- 

ഗം വന്നതും നിങ്ങ'യാല് 

സരഖ്യാതീതപദം ലഭിക്കു, മരുതേ 

പൊയ്യ്യായ വരാന് പുണ്യവാ. 

ന്മാക്കൊട്ടും, പലമട്ടിലാകമിതര-- 
ന്മാക്ന്നെമോത്ത്ടെടോ; 4 

മാനം ആത്മബോധത്തെ ഉണര്ത്തുന്നു. ഇതു മുക്തിനിച 

യല്ലാത്തതിനാല് ഇതൊഴിവായി അരും ദരശനം സംഭവിക്കുന്നു 

ഇതും മുക്തിയല്ലാത്തതിനാല് . അതൊഴിഞ്ഞു പരദയാഗത്തില് 

നില്ലന്നു അതും പരിപൂര്ണ്ണുമല്ലാത്ത തിനാല് പരയോഗത്തെയും 

ഒഴിവാക്കിയാല് അനുഭവമാകനാ സുഖാതീതാവസ്ഥയത്രേ മുക്തി. 

പുണ്യവാന്മാരായി ശുദ്ധനിലയില് നിന്നവര്ക്ക്" ഇതു സതം. 

മറെറല്ലാം മിഥ്യയായി മായുന്നു. അശുദ്ധനിലയില് നില്ലുന്നു മറ൨ 

ള്ളവ൪ പല അവതാരങ്ങളിലും എത്തിച്ചേരുകയും ചെയ്യും. 

നിത്യാധോമുഖമായ തൂഭ്വവമുഖമായ”-- 

നിന്നി,യ്രീയക്കാഴ്ലപോയ, 

പീത്താംബോധമൊഴിഞ്ഞു, ചിന്തപെരുമു-- 

ച്ചായിക്കലാശിക്കുവെ, 

തന്നെക്കണ്ടെരുളേ തനിക്കുവദിവായ് , 

കായം ഒവരവത്തി,മ്പമു- 

ണ്ടൈന്നായ്, മാനിയയമായ്, പ്രപഞ്ച പരിഹാ-- 

സം, നിശ്ചയം, നിങ്ങിടും. ഉ 

ഇന്ദ്രിയശക്തികം വിട്ടുനീങ്ങ! ആത്മബോധത്തില് നില്ല 

ന്നവനു” വിദൂര വസ്തുക്കളെല്ലാം സമീപമായിത്തോന്നും. അധേ: 

മുഖങ്ങളായിരിക്കുനനവ ഈര്ദ്ധ്വമുഖങ്ങളായയ,ം വരും, ദ്രാത്തീ 

സ്വരൂപമായ ഇന്ദ്രിയബോധം നീങ്ങുമ്വോംം ചിന്തയില്ലാതായി 
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ആ സ്ഥാനത്തു” ഒരേ ശ്വാസം മാത്രം അവഃശഷിക്കുന്നു. പിന്പീട്ട് 

സ്വസ്വയ്രപം അരുംംപ്രകാശമായി അറിയപ്പെടുന്നു. ഇതെത്തു 

പെടുന്നതോടുക്രടി താന് ദേഹത്തെ മിഥ്യരയന്നു തള്ളുന്നു. ഉപാധി 

യൊഴിവില് ആനന്ദം ഉദയം ചെയ്യുന്നു. ഇനി തനീക്കൊന്നും 

പറയാ൯ം അറിയാരുമില്ലെസ മട്ടില് മരനത്തെ ഭജിക്കുന്നും 

ഇതോടുക്രടി 'ഈ ദൃശ്യപ്രപഞ്ചം മാഞ്ഞുപോവുകയ്യം ചെയ്യുന്നു. 

അപ്പോം നാനാത്വദര്ശനം പോയി ഇരുളുമാറി ........... അനുഭൂതി 

ണ്ടാകും. ഇടയ്ക്ക, ശരീരത്തില് വൃത്തി സംഭവിച്ചാല് കോരിത്ത 
രിച്ച (ചിലു പിലുത്ത) ഒരു വിറയമുണ്ടാകും ഇതാടെ ഈ വൃത്തി 

യെപ്പ്പററി നില്ലയന്ന ബോധം മാഞ്ഞു” വാക്കും മനസ്സ്സും ഇല്ലാതെ 

പോയി .പരിപൂര്ണ്ണുമായി കാണാനാതെല്ലാവും ഏകീകരണത്തെ 

ക്കൊണ്ടു കാണുനസനവമെറ ആകാരത്തിരല് ലിനമാകുംം 

മെയ്യായിന്്രിയമോതിടുനെ പൊള്ക.. 

ണ്ടൊന്പായ വിയക്കും, സ്വയം 

പപെയ്യാകണ്ണുകഠം, മെയനടുങ്ങു, മതുപീ൯ 
സ്തംഭിച്ൂര്പോം കമ്പു പോരു; 

നി റ പൊയ്യ്യായ കം പുണ്ണുനിലയില് 

ത്താന് ഗദ” ഗദാ കണ്ണെനാ- 

യയ്യോ ! മേഘസമം മുഴങ്ങിയുരുരോ-- 
മാഞ്ചത്തില് മുങ്ങിടുമേ. ൫ 

ജര സന്ദര്ഭത്തില് സ്ഥൃലം എങ്ങനെയിരിക്കും ? ശരീര 

ത്തിചുള്ള സകല ഞരമ്പുകളും വി്ജുംഭിച്കറ് അവയുടെ യഥാര്ത്ഥ 

സ്ഥാനത്തെ പ്രാപിക്കുകയും ഒരു പുതിയ ശരീരമായി തോന്നുകയും 

ചെയ്യും. സാക്ഷാത്ക്കാരത്തിനൊരുങ്ങി നില്ലമ്പോഠം ശരീരം 

വിയര്ക്കും. കണ്ണില് ജലം നിറഞ്ഞു കെട്ടിനില്ല. ഒഴുകുകയില്ല. 

പേയെക്കണ്ടൈസനപോല് പെണ്മണികളില് ഭയമായ? 
പൊന്നിനെപ്പ്പിത്തളയ്ക്കും 

മേലെസനാക്കാതെയും, ത൯വയറിനു തവിടോ 

കാടിയോ: നംംകിനിന്നും, 
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സത്യാഭന്വേഷത്തിടുക്കപ്പപിണിയൊടു മതിയില് 

ജ്ഞാനപൈത്യം പിടിച്ചോ 

നൊത്തേറെത്താന് വിളങ്ങും തിരുവരുളവനെ 

ത്തൊട്ട നിന്നൊരുകാലം. ല് 

സാധാരണ ലോകത്തെ ഭൂമിപ്പ്ിക്കുന്ന, പൊന്നു, പെണ്ണ്, 

ട്ടൂമി, ഈര”, ദേഹം ഇവകറം ഒന്നും ഒരു യ്ഥാത്ഥ മുമുക്ഷയവിനെ 

ട്രമിപ്പിക്കുന്നില്ല, അവന് ഥുരുമുഖേന ലഭിച്ച പരോക്ഷ ജ്ഞാ 

നത്തെ അപരോക്ഷമായി സാക്ഷാത്ക്കരിക്കന്നതിര  വെയ്പല് 

കൊണ്ടിരിക്കു. അപ്പരരോക്ഷമായി സാക്ഷാല്ലൃരിക്കാനുള്ള തന്റെ 

ജ്ഞാനുസ്വരൂ പത്തില് താന് എപ്പ. മുഴുകിയിരിക്കുന്നതിനാല് 

“ജ്ഞാനപൈത്യം പിടിച്ഛോന്? ഏനു പറഞ്ഞും 

പൈത്യൃം,...വിളങ്ങും-- (ജ്ഞാനുഭാത്ത പിടിച്ചവനു സാദൂശ്യം 

പറയാന് മററാതമില്ല അവനു സദൂശന് അവന് തന്നെ. 

അയാം ---ജ്ഞാനപ്രകാശം. 

പണ്ടേറെക്കാലമെല്ലാമുലകിനു മലടാ.- 

യിന്നു പെററമ്മയായ', താന് 

കണ്ടില്ലത്തില് കതിച്ചിങ്ങണയുമൊരു സുതന് 

തന്നെ മു൯വന്ധ്ൃയയാ€ം പോയ് 

കൊണ്ടാടിപ്പുരുകിടും പോലിരുളുകം നിറയും 

വൂവ്ൃജന്മങ്ങളെല്ലാം, 

ചഞണ്ടാക്കും ജ്യോതിയെക്കണ്ടവനഴുതുകര..- 

ഞ്ഞേങ്ങിയേങ്ങിച്ചിരിക്കും. 

വൂര്വ്വജ........ജ്യോതി---ഈ ജന്മത്തില് അരും ദര്ശനമു 

ണ്ടായി തന്െറ നിതൃസതു സ്വരൂപത്തെ സാക്ഷാല്ലരിച്ചു” സനാ 

തനനായീത്തീരുനതിനാരു മുജ്ജന്മങ്ങളെല്ലാം നിഷ് പ്രയോജന 

ങ്ങളായിപ്പ്േോയി എന്നു സാരം. 



ജള 

സത്തു പിത്താനന്ദം തന്െറ സ്വരൂപമായിരുന്നിട്ടം അതെ 

ഴുമ്പാതിരുന മലട്ട ജീവന് ഇപ്പ്പോഠം  അതിലേക്കാശയുണ്ടായി 

ആനന്ദം ഉഭയമാകുന്നു ഇപ്പ്പോം നിരാവരണമായി വിക്ഷേ 

പാവരണ രഹിതമായി ആനന്മമുണ്ടാകുമ്പോംം അതു മുമ്പേയുള്ള 

തുതനൊെ .- എന്നറിയാം. അതിനു കാലമില്ല, തനിക്കിപ്പോം 

ചബ്ദയമായ തന്െറ ആനന്ദസ്വരൂപം പുത്തനായുണ്ടായി എന്നുള്ള 

തല്ലാ, മുമ്പേ ഉള്ളതായിരുനാല്ലോ എനാ കാരണത്താല് കരഞ്ഞു 

ചിരിക്കും. 

ക്ഷീണിച്ചിര്രിയബാധമായുമതിനാല് 

വ്ൃത്തിക്കറം സംഭവി 

ച്ൂംണറേറാരുടലും തളരന്നുമവുനം 

വഭ്ധിച്ചു നാണം വിനാ, 

പാത്തീടാ൯ വിഷയങ്ങളുറവ, മനവും 

മായും മുഴുബ്ഭ്രാന്തനായ്, 

മുക്തിക്കൊത്തി, നിമേല് പിറപ്പ്പീനിടയാ- 

ക്കീടാതെ വാഴും ചിരം. ടു 

മവുനം -- മനനം. 

ആത്മചൈതന്ന്യം ജന്ദ്രിയങ്ങള'ല് പററി നില്ക്കാതിരി 

ക്കുമ്പോം ഇന്ദ്രിയങ്ങം ക്ഷിണപ്പായത്തിലാകുന്നു. അതോടുകൂടി 

ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ പ്രവത്തനം മന്ദീഭവിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഇന്ദ്രിയ 
ക്കാഴ്ച ശൃഷ്ട്്ിക്കുമ്പോം അയുംക്കാഴ്ല പ്രവൃദ്ധമാകുന്നു. അരും 

ഭശനം ശരിയായുണ്ടാവുമ്പോം വൃത്തികാം നിശ്ശേഷം നിലയ്മുന്നും 

വൃത്തി ഇല്ലാതാകുരമ്പോറം വിഷയങ്ങളും ഇല്ലാതാകുന്നു. . ഈ, 

അവസ്ഥ (സാധാരണ) ലാകസ്വഭാവത്തിര പൊരുത്തപ്പെട്ടത 

ല്ലാത്തതിനാല് ഈ അവ സ്ഥയോടുകൂടിയവനെ ലോകം ഭ്രാന്തനെ 

നൊണ്ണുന്നു. എങ്കിലും മോക്ഷാധികാരിയായ “അവന് “ജനമൃതിയ 

ററവനായിത്തിരുന്നു. 



48 

മുളിപ്പാട്ടാല് സ്വരൂപസ്തുതികളുമരുളാ- 

നന്ദമന്ദസ്മ്രീതത്തോ-- 

ടരോളംവെട്ടാത്ത നോട്ടത്തൊടുകരഗതമാം 

ഭോഗമേതും കശപ്പ്പായ', 

കായത്തിന്ഞെട്ടചോടും വിഷയരസമറി.-- 

ഞ്ഞററതായ്, പ്രേത, ഭൂത- 

പ്പേയില്കല്ലൊത്ത മുക്തന് സുഖരതിയൊട്ു ചാ-- 

ഞ്ചാടിടും സുപ്രസസന് 30 

സ്വസ്കൂതി-- അരും സ്വരൂപത്തെപ്പറ്റിയുള്ള. സ്തുതി. 

പ്രേത........ക്കല്ലൊത്ത---നിരഭയനായ. 

സുഖരതി-- (തന്െറ) നിത്യാനന്ദ സ്വരൂപസുഖം 

കാലില്ലാതെയതമദംരിച്ച വിധമ-- 

ക്കൈയ“വനവന് താശമ-- 

ക്കാലുംകൈകളമാട്ടിനിനവിയമ-- 

ക്കാലാദിമാലറവന്, 

ആലോലം പലപാട്ടുപാടിയിളകി-- 

ച്ലാഞ്ചാടുമതൃത്ഭുത- 

പ്പാലൂല്ലാസമൊടേ ശകര്ന്നവരു, മി 

ലോകംഫസിച്ചാകിലും. 11 

കാലോ... .... ററവ൯.... ത്രീകാലഭേദമെന്ന ദൂദഖം വിട്ടുമാറിയ 

വന്. മുമ്പുള്ള ദുഭഖം നീങ്ങിയും മേല് ദുഃഖം ഇല്ലാതെയും ആയ 

തിനരേ വത്തമനേകാലം ആനന്ദമായിത്തിനവന്, 

മുനംതനാരിവെക്കൊടുത്തു വിഷയാ-- 

നന്ദത്തിനിപ്പോം ചിരാ-- 

നന്ദത്തിന്നുതു തീ൨നാംകി യരുളായ" 

ത്തീരും വിധൌമെയ്യതും 
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ആനന്ദത്തിലെഴും കീവക്കിലലയും, 

പിന്, ബോധമററാണ്ടുപോം 

മരനാനന്ദമഫാബ്ദിമധ്ൃമലയ-- 

ററാളറെഖ്ുും കപ്പുല്പോല്. 1 

തീവനംംകി.--സര്വ്വബാധ്യതകളും വിട്ടൊഴിഞ്ഞു” ആത്മാ 

വിനുനേരിട്ടതോന്നുന്ന ഈ അനുഭവാനന്ദം മററാക്ം പരിചയ 

മുള്ളുതല്ലാത്തതിനാല് ഇതു കിവക്കെനനപോലെയേ മറവള്ളവകു 

തോന്നുകയുള്ളു. 

തനൊപ്പാത്തു ചിരിപ്പവക്കുമുഖമായ് 

ത്താനുംചിരി “ഛീ, ഛി, പോ? 

എന്നാലങ്ങനെതനെ മാറിമറയുംം 

കാടിന്നെവീടാക്കിടും, 

ഒന്നം തന്നിലശുഭാമറര, വെളിയാം 

ചീരംധരിച്ചു, മളിലാ 

നന്ദംകൊണ്ടുയര് വിണ്ണുണഞ്ഞനിറവില് 

കൈകൊട്ടിനിനാടിടും 18 

എങ്ങിനെയോ അങ്ങനെ എനാ മട്ടില് അനായാസേന 

യുള്ള ജീവിതംനയിച്ചു” സര്വ്വത്തിലും അദഭഭഭനായിരിക്കുന്ന 

സമ്ധ്യാസി സ്വസ്വരപാനന്ദത്തെ അനുഭവിക്കുനാതിനെ പറ 

യുന്നു. 
കാണന്നോക്കടമനംമറിഞ്ഞുവരവാ൯ 

ര്ദ്രദക്ഷമാലാദിയും, 

കാണാന് നല്ലൊരടുപ്പുദമേന്തി, “ശിവനേ 

ഞാനെ'ന ഭാവത്തൊടും, 

വ൪ണ്ണാചാരതപോ്രതങ്ങളറിയു- 
മ്മാരന്ന്യമാലോകര് തന് 

കണ്ണുല് മട്ന്ീടുമെനവന്നെയറിയാം 

കൈലാസവാസിക്കുതാ൯ 13 
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പുറത്തുകാണന വികാരങ്ങഥം അകത്തുനിന്നമല്ലാഭത 

വരാന് തരമില്ല. അതിനാല് കള്ള സമ്ദ്യാസിമാരുടെ ഉള്ളിലുള്ള 
വികാരങ്ങളുടയും സാക്ഷാല്ജ്ഞാനിയുടെ നിവ്ലികാരത്വത്തിന്റെയും 

സതം പരമശിവന് മാത്രമറിയുമാവ് നിഗൂഡുമായിരിക്കും. 

വന്ദൃന്മാല,യ, നിന്ദ്രരനാത്തു മുലകില്- 

പ്വ്യൊല്പ്രൌഡ്ിയോടേവസി-- 

ച്ചെന്നിട്ടംമനുജന് മരിപ്പുതനിശം 

കണ്ടിട്ടുമുറ്മത്തരായ് 

കുന്നിക്കും ജഡമാനമാളമൂലക_. 

ത്തെക്കണ്ടകം പുഞ്ചിരി-- 

ച്ചെന്നുംതന്െറയഖണ്ഡപുര്ണ്ണുവടിവില് 

താനാടിടും പാടിടും, 36 

മാരു--വിഷ്ണ്കു; അയന്--ബ്രഹ്മാവു”ം 

ഈശ്വരന്മാരുടെ ജീവിതംപോലും  വെവം ജാലമായിട്ടു 

ആരുടെ കണ്ണില് കാണുന്നുവോ അവന് സച്ചിദാനന്ദ പരിവയ൪ 

ണ്ണദശയിരു തലയാട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. 

എപപ്പോഴും വിഷയങ്ങറം പാര്ത്തുവരുവോ-- 

രാശയ്കറംവനനതില് 

തുല്ലന്തകേഉണേന്ദ്രിയങ്ങളൊഴിവായ് 

തത്ത്വം നിനയ്യററതായ്, 

പില്ലാടപ്പുരിപൂരണത്തിലയറയും 

മരനം നടിച്ചീട്ടപി- 

നാല്ലംചെന്നശിശുക്കളൊപ്പമമിതോ 

ല്ലാസത്തിലാറാടുമേം 16 

ശരീരാദിയില് ആശമൂലം ഉണ്ടായ പറവതല് ഇനി ആവ 

ശൃമില്ല (അന്നൃങ്ങളെ ആലംബമാക്കാത്തതിനാല്) ഏതൊന്നി 
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നാല്, മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവുമുണ്ടാകുന്ുവോ അതുതാ 

നാവും, തനിക്ക്” ആധാര, അധിഷ്ഠാന, ദ്രഷ്ടാവും താന് തന്നെ 

യാവുകയും ചെയ്യും. 

തമ്പംതുമ്പവുമാം പ്രപഞ്ചനെറിയും 

തങ്കീട്ടക്കീടുവോ- 

രിമ്പാതീതനു ജീവമുക്തനിണയ-- 

ളീമുക്തയനോ മധ്യമായ”, 

വെട്ടംപോലിരുലംകണ്ടപുനമിഴിപി-- 

നേരീനഗാരോഹിതന് 

നട്ടുച്ചാക്കനുമെനപോലെ മരുവു-- 

നാദ്വൈത, ദ്വൈതങ്ങളില്. 17 

സുഖ, ഭ്ട്ഖ, പ്രപഞ്ചഭേദങ്ങളറവ" സുഖമാത്രസ്വരൂചനായി 

രിക്കന സുഖാതീതനും ആത്മബോധ സ്വരൂപത്തില് ഉടലിനെ 

വെവാ കാഴ്ലപ്പണ്ടംപോലെ വധുകൊണ്ടിരിക്കുനന ജീവയുക്തനും 

ഒന്നുപോലെജല്ല. 

ഏരി-വേലി (രണ്ടുനിലങ്ങാംക്കും ഉഭയമായി നില്ലയനാതു”) 

നഗാരോഹില്-മലയുടെ മുകളില് നില്ലയന്നവന്. 

മൂദഖത്തെ സുഖമാണെന്ന കണ്ടിട്ടു ആ സുഖത്തെ തനിയാല് 

വിണ്ടും ടുദഖത്തില്തനെൊെ പോകേണ്ടിവരുമെന്നുള്ളതു കൊണ്ടു" 

ആ സുഖത്തെ സുഖാതീതന് കീഴ്പ്പെടുത്തുനു. ജഗത്തില് 

ജഗത്തിനെമാത്രം കാണുനാവക്ക് അതിണ സുഖദുഖസമ്മിശു 

മായിട്ടേ അനുഭവിക്കാന് കഴിയും ശരീരം ജഗത്തു” ഇവകളുടെ 

വൃഷ്ടിഭാവം ജീവനെ ആവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നതിനാല് താന് 

ഉണ്ടു” എന്നല്ലദതെ ഇസവിധമിരിക്കുന്നു എന്നറിയുനില്ല. അതു 

പോലെ സമഷ്ടരിഭാവം ഈശ്വരനെയും മറയ്ക്കുന്നു. തന്മുലം വൃഷ്ടി 
ഭഓവത്താല് ജീവനു ശൃഷ്ടത്വവും സമഷ്ടിഭാവത്താല് ഈശ്വര 

മാഹാത്മ്യവും ഉണ്ടായി. അതായത്തു് വൃഷ്ടി, അവിദൃഷ്ണും സമഷ്ടി, 

വിദൃയ്ം കാരണമായിത്തീരുന്നു. സുഖദുഃഖകാലത്തും അവപ്രു 
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തീതമാകാത്ത കാലത്തും ഒന്നപോലെഉള്ള ഏതോ ഒസില് നിന്നു 

മാണു” സുഖദൂഭഖങ്ങാം ഉണ്ടാകനാതു”. അതിന്െറ സ്വരൂപംവെളി 

ചവുംഇരുട്ടമല്ല, ഈ സ്വരൂപം വ്ലത്തിയെക്കൊള്ളുമ്വോറം വെളിച്ചം 

എന്നു പറയുന്നും. ഈ വെളിച്ചത്തിൽന്െറ വൃത്തിക്ക് ഏററക്കുറ 

ച്ചിലുണ്ടാകുമ്പോം ഉള്ള വെളിച്ചത്തിലാണ്” സിഭ്ധീക്കം നില്ല 

ന്നതു”. ഈ. വെളിച്ചത്തിനാധാരം ഇരുട്ടമാണു”. ശരുട്ടിലു 

വെളിച്ചത്തിലും ഒന്നുപോലെ കാണാന് കഴിയുന്ന പൂച്ചയെ 

പ്പോലെ ഏകീഭാവം കൊണ്ടു” നി അവരെ (ജീവേശ്വരന്മാരൌെ 

നോക്കുക. ന് എന്നുള്ളതു തുഛഭാവവും അപര് എന്നുള്ളതു മഹ 

ത്വഭാവവുമാകയാല് രണ്ടും യഥാത്ഥമായിവരാന൯ തരമില്ല. ആത്മാ 

കാരാനാത്മാകാരങ്ങളായ രണ്ടു കണ്ണുകളാണ്. തആത്മാകാ 

രമായ വൃഷ്ടിജ്ഞാനം മാറവമ്പോം, അതായതു” നീ 

ചെരിപ്പും കുടയ,മുപയോഗിക്കുനനതുപോലെ നിനെറ ആത്മാ 

കാരവൃത്തികൊണ്ടു” അനാത്മാകാരത്തെ മാറവമ്പോം ഈശ്വരന് 

തനെറ സമഷ്ടി അജ്ഞാനത്തേയ,ം മാററിക്കൊള്ളും. അതിലേക്കു" 

നീ പ്രടതൃകമായി ഒന്നം ചെയ്യയേന്ടെതില്ല. തന്െറ ആത്മാകാര 

വൃത്തി ഉണ്ടാക്കുന്നതിലേക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായും ഒന്നുമില്ലല്ലോ. 

വിവേകമുണ്ടൊയാല് മാത്രംമമി. ജീവന് ആത്മാകാരമുണ്ടാകു 

ദ്വോരം അതു” വുച്ചക്കണ്ണ പോലാകുന്നു. നിരപ്പായ സ്ഥലത്തുല 

വല് വയ്ക്മ്പോം അതിലുള്ള അടയാളം മധുസ്ഥീതമാകുന്ന 

പോലെ ജീവന്െറ. ആത്മാങ്കാരവൃത്തിീ മധ്ൃയസ്ഥിതമാകുകയും 

ചെയ്യുന്നു. അപ്പോം അതിന് ആത്മാകാരവൃത്തി എന്നല്ലാ 
അരും എന്നാണു പേരു”. വൃഷ്ടിമാറാ൯ ശ്രമിക്കുമ്പോഴം ആത്മാ 

കാരവും വൃഷ്ടരീ നിശ്ശേഷം മാ൨മ്പോംം ബോധവും, ബോധവും 

സമഷ്ട്രീയും മാറമ്പോം അതുളുമാകുന്നു. 

തന്നില് പേയൊടുശുൂലനോവുമുളയും 

കഷ്ടത്തെയൊത്തന്പൃതം 

നന്നായുള്ളിലറിഞ്ഞുകൊള്ളുവതിനായ് 
ചൊല്ലിത്തരും ബുഭ്ധിപോല് 
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തന്നെത്തന്നിരുളാല്മറന്നു ജഡ6മ 

താനെന്നു വാഴ്ത്തീടുവോന് 

തന്നെത്തന്നരുളാലറിഞ്ഞവനു പേ-- 

രിമ്പംകഥിച്ചെന്തുതാന്? 19 

തനനെ... .... മറന്നു _. തന്െറ ആത്മസ്വരൂുപത്തെ തുരുളാ 

വരണത്താല് കാണാതായ ഇരും (അജ്ഞാനം) സ്വസ്വരൂപത്തെ 

മറച്പുകൊണ്ടിരിക്കുകയും അരും (വിജ്ഞാനം) പ്രതൃക്ഷമാക്കി 

ക്കാണിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. 

ഒരാളിനു ശുലയും പേയ്യം പിടിച്ചിരിക്കുരമ്പാം, ഞാനെല്ലാ 

മൂ8ഖവും അറിഞ്ഞു, എന്നെപ്പോലെ നിങ്ങളും അറിഞ്ഞുകൊള്ളുക 

എന്ന പറഞ്ഞാല് അതിനെന്തത്ഥമുണ്ടു്. ഭ്രാന്തന്, താനറിഞ്ഞു 

എന്നു പറയുനാ അറിവുതസനെ എന്തായിരിക്കും. അതുപോലെ 
അരുളാല് എല്ലാമറിയുനാതിനുപകരം, അവിദ്യയയേ ഇരുളില്ക്രൂടി 

അറിഞ്ഞതിനെ അറിവു” ഏന്നു പറയുനാതും നിരത്ഥകമാണു”. 

ഉച്ചബ്ഭ്രാതുപിടിച്ചപൊട്ടനുപദേ- 

ശിച്ചെന്തറിഞ്ഞീടുവാ-- 

നുച്ചംക്രരിരും കണ്ടതിനൊയവനും 

ഒകാണ്ടാടിടും വെട്ടമായ'"; 

ഇഛിച്ചോര രും നാട്ടിലാടിയലയു-- 

ന്നോരും മുഴുബ്ഭ്രാന്തരോ? 

പുഛാംപിത്തനു പാലിലേവ, മിരുഃംക.. 

ണ്ണൂന്നുക്കനും വൈരിതാന്. 19 

ലോകവിഷയരസങ്ങളാല് മതിമറനവരായ അജ്ഞദനികഠം 

(ഞ്ഞ ഭാന്തീയാല്) തങ്ങളുടെ അജ്ഞാനത്തെത്തനെൊ വിജ്ഞാനമെ 

നനു'ഘോഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. പൈതൃംപിടിച്ച ഉമകംക്കുതുല്യം 

അവര് ശരീരാദിജഗത്തിന്െറ കൊള്ളല് കൊണ്ടു” ബോധത്തിനെ 



) 

കലക്കി മറിച്ചവരായിരിക്കുനു. അവരുടെ വാക്കുകളില് ശരീരാ 

ദിജഗത്തിന്െറ സംസ്താരരൂപം കലറ്റര? അവുൃക്തമായിരിക്കുനതു 

കൊണ്ട” ആ വാക്കുകളില് നിന്നും ഗ്രഹിക്കാനായിദ്ദൊന്തമില്ല. 

പരിശുഭ്ധധിചാരങ്ങം. ജഗത്താകുന്ന മരുള്ടൂമിയില് ഒഴുകി 

വററിപ്പോകുന്നു. ശരീരാദി ജഗത്തില്ക്രട് ഒഴുകാതിരിക്കുമ്പോഴം 

ബോധം മുന്നിട്ട് ശരീരാദിജഗത്തിഒന്റ സ്വരൂപം മനസ്സിലാ 

കുന്നതിനാല് മുന്പറഞ്ഞ നഷ്ടം സംഭവിക്കാതിരിക്കുന്ന. അതി 

നാല് വിചാരങ്ങം ബോധസ്വരൂപമായിക്കൊള്ളം. ഈ 

ബോധം അമുളായി, ദ്വൈതാദൈദ്വതമില്ലാതാകുമ്പോംം നട്ടുച്ഛക്കു 

പഭാത്ഥങ്ങംക്കു നിഴലില്ലാത്തതുപോലെ അതുതസനെ അതിനെ 

കണ്ടുകൊള്ളും. ഇങ്ങനെ അല്ലാതെ വിചാരം ശരീമാദീ ജഗത്തി 

നോടുചേനാല് ആദി അജ്ഞാനം നശിപ്പിക്കാന് കഴിയാതെ 

വരുന്നതിനാല് ആ അരും ഉച്ച സുയ്യനെപ്പോലെയാകാന് കഴി 

യാതെ വരുന്നു, 

നിഷ്ടയ്ക്കടക്കോഴികണക്കു, ശബ്ദം 

കേട്ടാംവലിച്ചിടവൊരാമയെപ്പ്പോരു, 

ചുററാംതുറന്നോരുദിഗംവേരന്പോല് 

ചുറവനവന്നെങ്ങൊരു മിത്ര, മുരും? 

മന്നില് പിണംപോഷചെ ചരിക്കിലും പോ 

യൂസീടുമുമഷ്ക്തിവനമൊത്തിരുന്നും 

വാനോര്വലംവചൂഭതാഴുന്നിവന്നെ, 

മാനിച്ചുസേവിച്ചി$ു മുമ്പര്കോനും. 0) 

നിഷ്ഠ. (സഹജ) ബോധം. താന് അഖണ്ഡാനന്ദസ്വരൂ 

പിയാണെന്നു” എപ്പോഴുമുള്ള ബോധം. 

ചുറവതേ...........ബര൯---.സര്വ്വവുമൊഴിഞ്ഞവനായ ആകാ 

ശസ്വരൂപിം 

ചുറ൨ന.--മൂരും -- ഇസയിടത്തിരിക്കുനാവന് എന്ന പറയാ 

നൊക്കാത്തവനു” ബന്ധുക്കളോ താമസസ്ഥലഭമോ ജള. 
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കോഴി തന്നിരുനിനും ഉദയമായ മുട്ടയെ അന്ദ്യമായിക്കാ 

ണന്നു. മുട്യ്ക്ക് അവയവത്തില് പ്രഭവശരമില്ല. തന്െറ ആകാരവു 

മില്ലും കോഴി ആ മുട്ടകളില് അടയിരുന്നു" തന്നീല്നിന്നും ഉദ 

യമായ ചൂടിനെ പ്രദാനംചെയ്തു' മുട്ടയെ വിണ്ടും തെറ, വടിവ 

മാക്കിത്തീക്കുന്നു. അതുപോലെ ആത്മാവില്നിന്നും ഉദയമായ 

ഈ. ജഗത്തൂു" ആത്മാവിന്െറ വഭിവമല്ലാതേയും , ആത്മാവിന 

ന്പൃമായും കാണപ്പെടുന്നു ജഗത്തിന്െറ ആധാര, അധിഷ്ഠാന; 

ദ്രഷ്ട്രാവും ആത്മവോണെക്കിലും അതിനെ സ്വരൂപവും സ്വഭാ 

വവുമല്ലാത്തതമ്യി കാണപ്പെടുന്നു. സാക്ഷാലൂപാത്തിനു ശേഷവും 

ശരീരാദി ജഗത്തു തോന്നുന്നുവെങ്കിലും - തന്െറ സത്തു ചിത്താന 

ന്ഭമകേന്ന ചൂടിനെ ഏല്ലിക്കുവാന് കര്പ്പൂരദിപംപോഞ്ച ദ്ദൈത 

പ്രതിതിയില്ലാത്തതായിവരുന്നു. 

മഹര്ഷി. സ്ഥല, സുക്ഷ്മുകാരണശരീരത്തിനെ ആത്മവല് 

ക്കരിച്ചവന്. 

അവിദ്മാരൂപമായി സാക്ഷാല് പ്രകാശിക്കുനാവയാണു* 

സ്മൃതി, വിസ്മൃതി, ഭാന്തികംം. ശര്രാദിജഗത്തില് അഭിമാ 

നിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവക്കു" ഇവര് നടക്കുന ഭ്രാന്തരായിത്തോ 

ന്നാം. പക്ഷെ, ഇവക്കടവണ്ടുന്നതു ചെയ്തുകൊടുക്കുവാന് ജന്ദ്രാദി 

ദേവന്മാര് എപ്പോഴും തയ്യാറായിരുക്കുംം 

ചത്തോനെപ്പോൽ മടങ്ദാതെവിടെയുമീവനോ-- 

പോയിടാ,മേതുദിക്കും 

ഒത്തൊസാണെന്നിരിക്കാ,മവനുടലിനിയാ-- 

ത്മാവുതന്കൊച്ഛൂഗേഹം, 

ബ്രഹ്മാണ്ഡം കേളിയാടുസതിനതു മരുവും 

ക്രത്തരത്രെന്നു മല്ലാ-- 

തിമ്മന്നീല് ജീവമുക്തനിടരിനിവിളയാന് 

പോന്ന പാഴ്ക്കണ്ടമല്ലേ. 1 
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ആത്മാവിന്െറ സാന്നിഭധൃത്താല് മാത്രം ശരീരം ചേഷ്ട 

ക്ങനാതിനാല്. അതിനെ “ബ്രഹ്മാണ്ഡം... രത്തരങ്ങെ?ന൯ 

പറഞ്ഞിരിക്കുന്നും സുഖദുഃഖങ്ങാംക്കെല്ലാം ശരീരം നിമിത്തവും 

ലോക.സുഖങ്ങളും മൂ ഖങ്ങളായിക്കലാശിക്കുന്നവയും ആയതിനാല് 

ശരീരത്തെ മൂദഖം വിളയിക്കുന്ന നിലമാണെന്നു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 

സാധാരണ ചത്തതു വീണ്ടും ജനിക്കും. യഥാത്ഥത്തില് 

ചത്തതാണെങ്കില് പിന്നെ ജനിക്കുകയില്ല. അങ്ങനെ മേല് 

ജനനമില്ലാത്ത കാരണത്താല് ജഥാത്ഥത്തില് ചത്തവരായിരി 

ക്കുന്ന ജ്ഞാനിക്ക് അഖണ്ഡം അണുവായി കാണപ്പെടും. ചിററി 

മ്പത്തെ നംംക്ന൩ രംഗമല്ലാ ഭേഹമെന്നും അതില് മറെറാമ്പി 

നെയും കരുതി വയ്യ്ലേണ്ടതില്ലാ എന്നും അറിയും. 

ശരീരത്തിനു സാധനങ്ങളെക്കൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്ന മാററങ്ങളെ 

നിവാരണം ചെയ്യാനായിട്ടു: ഇതര സാധനങ്ങളെ അവലംബി 

ക്കേണ്ടാ എനനാകുമ്പോഠം ഉയിരിന്െറ പകപോകുന്നു. ഉയി 

രിനന്െറ പകയായി നില്ല്യന്നതു” അഭിമാനവും തദ്വാരാ. ശരീരവു 

മാകുന്നു. വിചാരം കൊണ്ടുള്ള ആശയുടെ പൃര്ണ്ണുത്വത്തിനു് 

ഏഎനത്തെല്ലാം വിഷയങ്ങളെ സ്വീകരിക്കുന്നവോ അതിനു ഭോഗം 

എന്ന പേര്. 

ഭോഗാസക്തിക്കറം വസ്ിടുമളവുയിരിന് 

ശത്രുവാം മാനവുംപോയ് 

ജീവന്താനെന്നുമള്ലെന്തതുമവ്യമരുളും 

മാഞ്ഞെഴും ജ്ഞാനമുര്ത്തി 

പൃത്വവീത്തദ്ദില് ചരിക്കുമ്പൊഴുതിഹ ഗഗനം 

ചാണിടുമ്പോലെ തോന്നും; 

നിത്യം പൃര്ണ്ണുത്തില് നിന്നോരവനിനിയിതുവി- 

ട്ടേതുരാജൃത്തുപോകാന് ? ളള 

ലചോകഭോഗങ്ങം ദുഃഖമൂലങ്ങളെങ്കിലും സുഖപ്രദങ്ങളായി 

ത്തോന്നപ്പെടുന്നതു ഉയിരീരന്റ അഭിമാനം കൊണ്ടാണു". അതി 
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നാല് ഭോഗങ്ങളില് വിരക്തിയുണ്ടാവുമ്പോംം അഭിമാനം. വിട്ടു 

മാവം ഏന്നു പറഞ്ഞു. ജ്ഞാനപ്രകാശത്തിന്െറ സാന്തിധു 

ത്തില് ജീവബോധവും ആത്മബോധവും വിട്ടുനീങ്ങി അരും 

പ്രകാശവും മാഞ്ഞപോകന്നു. 

ആകാശത്തെ ചാണിട്ടളക്കമ്പോം അളക്കുനപോലെയും 

വിടുമ്പോം “അളക്കാത്തപോലെയും തോനനുനപോലെ ജ്ഞാനീ 

പൂര്ണ്ണുത്വത്തില് തന്നെയിരുന്ാലും ഒരു സ്ഥാനത്തിരിക്കുമ്പോം 

ആ വൃക്തിക്കു അപ്രകാരം തോന്നാതിരിക്കുന്നു. ജ്ഞാനിയുടെ 

സഞ്ചാരം സതൃത്തില് ആകാശത്തിടന്റതുപോലെയാണു. 

ഘോരം വന് മൃഗതുള്്്റവൃക്ഷവനുമോ, 

വെന്ചചാമരം താലമോ_. 

ടാരാല് ദണ്ഡുമുയനാ മത്ത്യവനമോ, 
കീഴ്മേല് നാടുക്കെന്നുമോ, 

നേരാതുള്ള നടേശനൊലപ്പുമിവനും 

വേരറ൨, പത്ചേന്ദ്രിയം 

ചാരാതൊക്കെ ശിവോഹമെനു സമനാ- 

യാടടം നിരാലംബനായ”. ളള 

തരുവനമായ കാടെന്നേം, നരവനമായ നാടെന്നോ, താഴെ, 

മുകളില്, നടുക്കു, ഏന്നുമോ ഭേദമില്ലാതെ ഡ്ൃത്തം ചെയ്യുന നടരാ 

ജനെപ്പോലെ ജ്ഞാനിയും പടഞ്ചേന്ദ്രിയദ്വാരാ ലഭിക്കുന്ന അറി 

വൃുകളെ ആശ്രയിക്കാതെ സവ്വ്വും എങ്ങും ശിവമെന്നും ആ ശിവം 

താനെന്നും ആയി എപ്പോഴും നിരാലംബനായിരിക്കുന്നു. 

നേരാതെ -- കണക്കാക്കാതെ, . വേരറ൨ര -- നിരാധാരമായി, 

പട്മേന്ദ്ര്യം ചാരാതെ .-- നിര്വിഷയനായി. സമനായ്...സമ 

രസനായ്. 

കാട്ടില് പലപ്പകാരത്തില് നിഴലുകളുള്ളതും കാണനനതിനു. 

നിവ്ൃത്തിയില്ലാത്ത മുള്ളുകളുള്ളത്ും. തയ വ്ൃക്ഷങ്ങറം ഉഴ്ടു. 

നാട്ടില് വിചിത്ര രൂപ്പങ്ങളോടുകൂടി കണ്ടകമാനസരായ മനുഷ്യര് 
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കാണലപ്പടുന്നു. ജഡ ചൈതന്യദഭേദം ക്രടിയില്ലാത്ത ജ്ഞാനീക്കു* 
ചരാചരങ്ങളെന്ന ഭേദം തീരെയില്ല. കാട്ടിലും നാട്ടിലുമുള്ള 

ജീവജാലങ്ങാം ഒന്നു ഃപാലെതന്നെ. അതും ക്രടാതെ കാട്ടിന 

കുത്തുതഒന്ന മരങ്ങളെന്നോ, മൃഗങ്ങളെന്നോ ട്ടൂമിയെന്നോ ഭേദം 

തോന്നുന്നില്ല. തതും ക്രടാതെ മലയുടെ കൊടുമുടിയെവിടെ 

യെന്തോ താഴ്വരയെവിടെയെ നോ  തിരിച്ചുറിയുന്നിലല 

ഇപ്രകാരം നിര്വിശേഷം താരുണ്ടു” എന്നറിയിക്കാന് മാത്രം 

ഭൂമിയില് തൊട്ടും ഉള്ള നിരങ്കശസ്വാതന്ത്രുമാണു* നദേശഗധൃത്ത 
ത്തീല് കാണാവുന്നതു്. ഇവിടെ ഭഗവാന് സൃഷ്ട്യാദിക്ളില് 

ചേര്ച്ഛയില്ലാതെ അതും വടിവായിരിക്കുന്നു. ഈ അമും വടി 

വത്തിലും ചേരാതിര്ക്കുനവരും ഉണ്ടു. അവരാണു” മുക്തര്, 

തന്നെത്തസരുളാലറിഞ്ഞു, മരുളാല് 

മു൯ കണ്ടതെല്ലാം മറ... 

ഞ്ഞി,മ്പം തന്വടിവായ്വരുന വരമി-- 

ദ്ദേഹത്തിലേ കിട്ടവോന്, 

മുന്നം തനെ മറനാലഞ്ഞ നിനവും 

. മാഭഞ്ഞാന് വസിക്കുന്നു കേ- 

ളെന്നും തന്െറയഭിന നാടതു പൂറം 

ഭിന്നിച്ച കാടല്ലെടോ. 3 

തന്െറ ജഡ, ജീവബോധം വിട്ട് , ആത്മാവായ താന് 

ആരെന്നം തന്െറ സത്ൃസ്വയപം എന്തെന്നും ആത്മപ്പകാശ 

മായ അരും കൊണ്ടു തന അറിഞ്ഞു” തനില് മുന്കാലങ്ങളില് 

വര്ത്തിച്ചിരുന്ന മരും (അജ്ഞാന) ബോധത്തിനു വിഷയല്ലെ 

ട്ടീരുന്ന ഈ ദൃശ്യപ്രപഞ്ചം നിരപ്പീഷയമായിത്തിരുമ്പോം തന്റെ 

സ്വന്തം ആനന്ദം തനെ തന്െറ സ്വരൂപമായിത്തീരുനു. ഈ 

വരം (അനുഗ്രഹം) ഈ.ദേഹം ഇരിക്കുമ്പോം തന്നെ ഉണ്ടാക 

ണ്ടതാണ്. “ഇന്ത ഉടലിലേ കാണവേണം” ഏന്ന തത്ത്വരായരും 

പാടിയിട്ടുണ്ടു”. കാരണം സതൃം എന്തെന്നറിയാന് മിഥ്യ മുന്പ്പി 
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ലുണ്ടായിരിക്കണം. ഇവ്വകാരം ഈ ജഡസ്വര്ൂപം ഇരിക്കവെ 

തനൊ തന്െറ ചൈതനൃസ്വരൂപത്തെ സാക്ഷാത്ക്കരിച്ചുവ൯ 

മുമ്പു” താനിതറിയാതെ ജീവിച്ചതില് ലജ്ജതോന്നി അതിനെ 

മറക്കുന്നു. 

മരു0ം- അജ്ഞാനം, അഭിന്നാനാടു:__ ബരഹ്മസ്വരുപം. 

പൂറം .......ടല്ലെടോ-- ഇപ്പറഞ്ഞ ബഷ്മസ്വരൂപത്തില് പ്രപ 

ഞ്ചാഭി വീഷയങ്ങളില്ലാത്തതിനാല് അത്തു" ഫലശ്ുന്യമായ കാട്ടു 

പ്രദേശമാണെന്നു കരുതരതു . 

ബോധം വൃത്തിസ്വ_രൂപമായി വികാരമായി, ശരീരപ്രപഞ്ച 

മായി ചലിച്ചു” അതില് സംസ്ത്ലാരരൂപമായ തൃഫ്ലി അടഞ്ഞിരി 

ക്കുന്ന. തൃപ്ലി ഇഷ്ടമാണെങ്കിലും അതു മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതി 

നിഷ്ടുമല്ല. അതിനാല് തൃപ്ലിയുണ്ടാകാന് വീണ്ടും വീണ്ടും വൃത്തി 

യുണ്ടാകേണ്ടിയിരിക്കുന്ന. ഉണ്ടാകുന്ന വൃത്തി സുഖസ്വരുപവും 

അതിനെ ഉണ്ടാക്കേണ്ട വൃത്തി ദൂഖേരുപവുരാണു്. യാതൊരു 

ബോധം വികാരരൂപമായിട്ടാണോ തൃപ്ലിയെയുണ്ടാക്കുന്നതു”. ഞു 

ബോധം തനെ വൃത്തിപ്പെട്ടു” മുഃഖമായിത്തീരനാതായതിനാലാ 

ണു" എന്നാളും തൃപ്ലി സ്ഥിരമായി നില്ക്കാത്തതു” എന്നു് -ചിത്തി 

ക്കേണ്ടിവരുന്നു. 

അന്ധൃമായ ഒന്നിരുനിന്നും നാം അതിനെ പിടിച്ചു വലിച്ചു 

കൊണ്ടു" വരുനപോലെ തോന്നുന്നു. മാററമില്ലാത്ത തൃപ്തി 

യാണു" സാരമായുക്ളതു”. അസ്ഥിരമായതു'” വന്നും പോയും ഇര് 

ക്കുന്നു. അതിനാലാണു" തൃപ്ലീയെ സമ്പാദിക്കാന് നിരന്തരം 

പണിപ്പെടേണ്ടിവരുന്നതു'. ഉണ്ടായും നശിച്ചും കൊണ്ടിരി 

ക്കുന്ന വൃത്തിയില് ജഗത്തു" സംസതൃറരരൂപമായിരിക്കുന്നു. അരും 

നാനാത്വം പ്രാപിച്കൂു” ഈ ശരീരാദി ജഗത്തായി വരുന്നതിനാല് 

(നാനാത്വം പ്രാപിക്കാത്ത) അരും നേരിട്ട് ഉദയമാവുമ്പോം 

വിന്നെ യാതൊരു മാര്ഗ്ഗുവുമാവശ്ൃമില്ലാതെ ശരീരാദി ഏററവും 

മീഥൃയായിപ്പോകുന്നു. 
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കാമം തൊട്ടെഴുമഷ്ടരാഗമൊഴിവായ് 

കഞ്ഞിക്കലക്കയ്യുമായ”, 

ട്ടൂുമീതേ, വിജനസ്ഥലത്തുകരവും 

കാലും പുതച്ചങ്ങനെ, 

നാമം, ജാതി, ഗുണങ്ങറം വിട്ടുശയനം 

കൊള്ളു സവന്നൊത്തതായ് 

നാമിനേതൊരു നാമ, മോതു, മതുപോല് 

വണ്ണം, മതം, ഗോത്രവും. ഇ 

കാമാദിസകല വിചാരങ്ങളും വിട്ടിട്ട് ശര്രരെപ്പ്ൂല 

ത്താന് വേണ്ടിമാത്രം ഭിക്ഷ കരം കൊണ്ട്േന്തി, ട്യൂമിയില് ഇന്ന 

ഇടമെന്തില്ലാതെ കിടന്നുറങ്ങുന്നവക്ക് അവരവരുടെ സാക്ഷാല്ലാ 

രത്തിന്നനുസരിച്ചു” ശരീരം സ്വയം നീയത്ത്രിക്കപ്പെട്ട് ചില അട 

യാളങ്ങ0ം കണ്ടുകൊള്ളും. അവര് അക്ഷീണമായ (നിദ്രാ) വൈഭവ 

ത്തില് കിടക്കുന്നതു കാണാം. ഇങ്ങനെ ഒരാലംബേവുമില്ലാതി 

രിക്കനാവക്ക് യാതൊരു സിദ്ധാന്തത്തിനും അടിമപ്പെടേണ്ടി 

യില്ല. 

ജ്ഞാനിക്കുള്ളോരലോകക്രിയകളെ ശരിയായ” 

നാം നിരീക്ഷിച്വുവെന്നാല് 

ചീനക്കണ്ണാദിദിീപം തരുവതിനീണയാ-- 

ണെന്നകാണാം ജഗത്തില്; 

എണ്ണാന് വൈരുദ്ധ്യമെല്ലാപ്രകൃതവുമീവനില് 

പ്രാകൃതംപോലെ തോന്നു 

ന്നുണ്ണും ദേഹം വികാരപ്പെടുകിലുമതുതാ- 

നൊട്ടറിഞ്ഞെന്നതില്ലേ. 6 

ചീനക്ക........നിണയാണു”.... ഇരുട്ടുമുറിയില് അവഡ്രകാശക 

മായ ല് വസ്തുവിനെ കാണാ൯ സ്ൃയ്യപ്പകാശത്തെ കഴ്ണ്ണാടിയി 

ലേറ൨ മുറിയിലോട്ടു വിട്ടിട്ടു അവിടെയുള്ള വസ്ത്വിനെ അറിയാന് 
്രമിക്കുനിടത്തുണ്ടാകുന്നു കണ്ണാടിദീപത്തിനു തുല്യമാണു", 
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അരുളാകുന്ന സുയ്യനെക്കൊണ്ടു" ത൭ന്റ സ്വരൂപംകണ്ടിട്ടു" 

ആ തന്െറ സ്വരൂപത്തെക്കൊണ്ടു” ശരീരാദികളെ കാണുന്നവ 

നാണു ജ്ഞാനി, 

ഉണ്ണം...ന്നതില്ലേ-- ഈ വിശ്വത്തെത്തന്നെ ഒഴിച്ചിരിക്കുന്ന 

ജ്ഞാനിക്ക് സത്യത്തിൽ ലോകവ്യവഹാരം ജല്ല. എന്നാല് 

ഉള്ളതായി നാം കാണ. എങ്ങനെയെന്നു പറയാം. ഞാന് 

ഉണ്ണുക, ഉറങ്ങുക ഇവ ചെയ്യുന്നും അതുപോലെ ജ്ഞാനിയും 

ലെയ്യുന്നു എന്നു പറയുന്ന താന്, നിമ്മലമായ സത്തുചിത്താന 

ന്ദസ്വരുപിയായ തനസനില് ഉണ്ണുന്നു മുതലായ മിഥൃകളെ ആരോപി 

ക്രീട്ടു” ഭ്രാന്തിയായ കണ്ണുകംകൊണ്ടു് മറവള്ളവരെ. നോക്കുന്നു. 

ഇങ്ങനെ നോക്കുന്നതില് വിഷയടപ്പടുന്നവ ഏങ്ങനെ മിഥ്ൃയല്ലാ 

താവുംം ഈ ഭ്രാന്തി ജ“ഞാനമല്ലാ ജ് ഞാനിക്കുത്ളതു”. അതി 

നാല് ജ'ഞാനി ഒരു പ്രവൃത്തിചെയ്യുന്നതായി മറവള്ളവര്ക്കു” 

കാണപ്പെട്ടാലും അവന് അതറിയുന്നില്ല. എങ്ങനെ അറിയും? 

ചൊല്ളീടുംലോകരെല്ലാമിവനൊരു മഠയന് 

മൂര്ഖ, നാചാരഹിനന്, 

ചൊല്ലംപിന്ബുദധിയുള്ളോരിവനതിമതിമാന്, 

സത്തമനന്, ദിവ്യനെന്നും; 

ചൊല്ലെല്ലാത്തിന്നു മൊത്തേതളവിനുമളവായ് 

ജ”"ഞാനിയപ്പ്ാലിരിക്കും 

വല്ലാത്തോനായ് ജഗത്തില് തനിയുരുവീതരന് 

കണ്ടിടാതുള്ളമദ്ദില് വ് 

ആകാശം ഏതുരുപത്തിനും അരുൂപമായിരിക്കുന്നു. അതു 

പോലെ അവാച്യനായ ജ്ഞാനിയെ ഏതുവാക്കുകൊണ്ടു പറ 

ഞ്ഞാലും ഫലം ഒന്നുതന്നെ, അവന് ഏതളവിനകത്തും ഉള്ള 

വന് തനെ. പണ്ഡിതന് കലസ്ഥന്, അനാ ചാരന്, വിദ്വാന് 

എന്നും മറവം ആ.രോവദുഷ്ടികളില് കൂടി കാണപ്പെട്ട അവന് 

എടപ്റ്യാഴും തന്െറ നിരാവരണസ്വരൂപത്തില് തന്നെ മുരിക്കും. 
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പാതാളത്തിലിരുന്ന ഭിവ്യനിധിയും 

പാത്തഞ്ജനക്കല്ലിനാല് 

ബോധിക്കുപേടി രന്നിലുമ്ളൊരരുളം 

കണ്ടിട്ടു, മുന്ഭ്ഭാന്തിയില് 

നാണിഴച്ഛ, റിയകാലമിങ്ങുതുടരും 

ശാപംനശിക്കുംസുഖം 
കാണുന്നോരിവനെപ്പിരട്ടമപമ-- 

ണ്ഡുകങ്ങളാം ലോകരും. 8 

താന്, തന്െറ സത്തു ചിത്തു" ആനന്ദത്തെ ഉന്നിയബോ 

ധവും വിചാരവുംമൂലം ശരീരത്തെ ഉണ്ടാക്കി. അതില് താ൯ 

തന്നെ ജീവനായി സ്ഥിതിചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ു. അതു” തന്െറ 

വിശപ്പപിന്െറ നിവാരണാത്ഥം ആഹാരം കഴിച്ചവന്നു് ആഹാര 

ത്തില് വിഷം- കലനാതുപോലെയാകുന്നു. എന്നാല് തനിക്കു 

സാഭവിച്ചതിനെ അറിഞ്ഞു" ജ്ഞാനി അരുളാകുനന ഓഷധം 

സേവിക്കുന്നതുമൂലാ വിചാരബോധങ്ങഴം നശിച്ചു” അരുളിനും 

അതീതമായ തന്െറ നിലയെ പ്പാപിക്കുനു. ബോധവും വിചാ 

രവും തന്െറ ശരീരത്തില് കലര്സ വിഷമാണെനാറിഞ്ഞതുമൂലം 

അരുളതിത്രമായ തന്െറ സാക്ഷാത് സ്വരൂപത്തെ പ്രാപിക്കുന്നു. 

മറിച്ചു”, ഭ്രാന്തിയേപ്ലെട്ട്' ശരീരം നശിക്കുനവന്െറ കാരണ, 

അവിഭ്യാ, താമസഭാവം സംസ്ത്ലാരയൂപത്തില് ജീവനെക്കൊണ്ടു 

പോകുന്നു. പരമഹംസരനു് കാരണ അവില്യാസാത്വിക സംസ്കാര 

ജീവനാണുള്ളത്്. 

കാരണ അവിദ്യയോടുക്ൂടിയില്ലെങ്കിരു പിശാചത്തെ 

കാണാന് കഴിയകയില്ല. പിശാചം ഏത്ര ഗോഷ്ട്രികാണിച്ചാലും 

ഗാഡസുഷുപ്ലീയില് ഒന്നും കണോന് കഴിയുന്നില്ല. 

നമ്മുടെ ജീവതത്തില് ജാഗ്രദാദി മുനാവസ്ഥകളാണു” സ്വ 

രൂപത്തെ മറച്ചിരിക്കുന്നതു”. ജാഗ്രത”, സ്ഥൃലത്തേയും സ്വം, 

സൂക്ഷ്മുത്തേയും സുഷുപ്തി, കാരണത്തേയും മറച്ചിരിക്കുന്ന. 



368 

ജാഗ്രത”, സ്വപ്നം, സുഷുഫ്ലി, തുയ്യം ഇവ നാലും ബോധം, 

അരും എനാ രണ്ടു കതുത്തുകളില് വത്തിക്കുന്നു. ബോധം ലാകിക 

സംസ്ക്ാരത്തോടുക്ടടി മാത്രമേ ലാകികത്തില് ശരിയായി 

വത്തിക്ര. 

ശരീരാദി ജഗത്തുമിഥുയാണെന്നെണ്ണാതെ സ്ഥിരതയെ കാ 

ണനനതില് ബോധത്തിന്െറ ലാഞ്ചന കാണുന്നില്ല. വെ൨ം 

വീചാരം മാത്രം. ബോധം---ശരീരാദി ജഗത്തിന്െറ കാരണ 
മായ മൂല അവിദ്യയുടെ ശുദ്ധ സാത്വികാവസ്ഥയിരു നിശ്ചലമായി 

നില്ല്യനാ അവസ്ഥ. 

വിചാരം ടീ ബോധത്തിന്റെ രാജസാവസ്ഥയില് നില്ലയന്നു. 

വിചാരത്തിന്െറ സാത്വികാവസ്ഥയില് ബോധം അസത്താ 

യവയെ കാണുകയും ഞെട്ടുകയും ചെയ്യുന്നു. തന്മൂലം ബോധ 

ത്തോട്ടകുടെ തദന്േറടം വിട്ടുപോകയും ചെയ്യുദമ്പാംം നിരാശാ 

സ്വരപത്തില് നില്ലുയും സാക്ഷാത്ക്കാരം സിദ്ധിക്കുകയും 

ചെയ്യും. 

വിഹ്വലാവസ്ഥയില് ബോധത്തിനു” അരും താങ്ങലായാല് 

അരുളും ബോധവും കലര്ന്നപോകയാല് നിരാശാസ്വരൂപമായി 

ത്തീരുകയും അനിര്വചനീയ പരിപൂര്ണ്ണ സ്വരൂപ സാക്ഷാത്" 

ക്കാരം സിദ്ധമാവുകയും ചെയ്യും. 

അനിതൃഭത്തെ നിത്ൃമായിക്കാണന വിചാരം മുഖ്യമായാല് 

എല്ലാം ആശാസ്വയപത്തിലിരിക്കും. അനിതൃത്തെ അസതൃ 

മായി കണ്ടു വെവക്കുന ബോധം മുഖ്ൃമായാല് എല്ലാം നിതൃമായി 

നിരാശാസ്വരൂപത്തിലിരിക്കും. അരും മുഖ്യമായി വന്നാല് 

അവര് കരുത്തില് വൃത്യാസപ്പെട്ടിരുന്നാലും വിചാരം മുഖ്യമായ 

വരെപ്പ്പോലെ എല്ലാത്തിനേയും തനില് ഒന്നായി തദനേറതുക 

മായി കാണുമ്പവരെപ്പ്പോലിരിക്കും. 

ബുഭ്ധി--ബോധം-- നിശ്ചയാത”മികബുദ്ധി. 

അരും. ആണ്ടവനന്െറ വിലാസത്തോടുകൂടിയ ബോധം. 
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ആ അരും തനി സ്വരൂപത്തില് ബോധവും ഒഴിഞ്ഞു 
ഈശ്വരന്െറ നിരാശാരൂപമായി പരിണമിക്കുന്നു. ബോധ 
ത്തീല്നിന്നും അരുളിലേക്ക ന്ങ്ങുന്നതും ഈശ്വരവിലാസത്താ 
ലാണു". അരും, ബോധത്തെ വിട്ടുകഴിയുമ്പോം ബോധത്തിന്റെ 
ചുവ ക്രടെക്കുരടെ കാണും. അതു വിട്ടുവിട്ടു തനി അരും സ്വരൂ 
പത്തില് വരുമ്പോം നിരാരാസ്വരൂപമാകന്നു. അരും മേലി 
ട്ടുവര് എങ്ങനെങിരിക്കും ? 

ആത്മ സാധാരണ സ്വഭാവത്തില് നടമരൂപാദികാം ജീവ 

നിലേര്പ്പെട്ട ജനനമരണാദികാം അടഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. 
ഈ വിശേഷ സ്വഭഃവത്തില്, 

എരണം ടം ബോധം പൂ. അരും 

പരിപുരണം ച അരും - സച്ചിദാനന്ദം. 

അതിതപരിപൃരണം--- നിരാശാസ്വരുപബോധം വിവേ 
കപരമാവുമ്വോം അതു” അരും മുഖമാകുന്നും അരും തനി 

വടിവമാവുമ്പോംം അരുളതീതമെന്നു പറയാം. 

കാററിനെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇലക്ഴിക്ക? ഫാന് ചിലപ്പോം 

തിപ്പ്പൊരിഒയെ എന്നപോലെ നാമദ്രപങ്ങളില് അഭിമാനിച്ചു 

കൊണ്ടിരിക്കുനാവന് ചിീലപ്പോം സത്തൂചിത്താനന്ദ പ്രതിഭ 
കണ്ടേസ്ക്കാംം 

ഉദാ: എഏണ്വത്തു വയസ്സായവന് ഇരുപതു വര്ഷത്തേയ്കു 

കൂടി സാമഗ്രികം ശേഖരിക്കുന്വോം അടുത്ത വീട്ടില് ഒരു മരണ 

മുണ്ടായാല് ഞെട്ടുന്നതുപോലെ. 

ചൊല്ലാനെത്തുണ്ടവരു മവരെ... 
പ്പ്ോലിരിക്കുന്നവക്കൊ- 

തഅല്ലാതോകുന്നെവരു, മിവരും 

മറവപേക്കൊപ്പുമാകാ; 

ചൊല്ലാം വേശ്യാ, വെയിലു, വസുവും, 

വീണയും, വിശറി, വിട 

ണ്ണം ലാ, ഭിക്ഷുപ്പവര, നിവനും 

ചേരുമിന്നേതിനും കോം, ഉറ്റ 
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ലോകര്ത്തോടും തന്െറ കുടുംബഭത്തോട്ടം മമതയോടുക്രിയിരി 

ക്കുന്നു എന്നു ഭാവിച്ചാലും ആരോടും ഒനിനോടും മമതയില്ലാത്ത 

വനാകയാല് വേശ്യയോടും, തൃരദ്ധാശുഭ്ധങ്ങം നോക്കാത്തതിനാല് 

ജ്ഞാനിയെവെയിലിടനാോടും, തന്നെ മറവള്ളവര് അഭിമാനിച്ചാലും 

തനിക്കു തന്നെപ്പുററി യാതൊരഭിമാനവുമില്ലാത്തതിനാരു (വസ) 

ധനത്തോടും, മുറവള്ളവര് പറയുനതിനെ അപ്പുടി കേട്ടകൊള്ളുമെ 

നല്ലാതെ കേട്ടതിനെപ്പററി ചിന്തിക്കാത്തതിനാല് വീണയോടും 

താന് മറ്റൂള്ളവര്ക്കുപകാരിയായിരിക്കുമെന്നല്ലാതെ അവരെക്കൊണ്ടു 

തനീക്കൊരുപകരരേവുമില്ലാത്തതിനാല് വീശറിരയോടും, എല്ലാ 

ത്തിനും ഇടം കൊടുത്തുനിനാലും ഒന്നിനോടും ചേരാതെ നിരാ 

ലംബനായിരിക്കുന്നതിനാരു വിണ്ണ്റിനോടും, ദുഷ്ട, ശിഷ്ടരഭേദമി 

ല്ലാതെ എല്ലാരേയും സമമായിക്കരുതുനതിനാല് യാചകനോടും 

ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നു. 

നിരാവരണമായി് തന്െറ സ്വരൂപത്തെ സാക്ഷാത്ക്കരിച്ച 

അവര് അവരെപ്പോലെ എനാല്ലാതെ ഉപമ പറയാന് വേറൊ 

ന്നില്ല. 

നീങ്ങലം ഏതൊരു കാലത്തു” ഒരു ജ്ഞാനിയെക്കാണുമോ 

അപ്പോം നിങ്ങാംക്ക് നിങ്ങളെ കാണാന് കഴിയുകയില്ല. 

നാമര്രപങ്ങളില് രൂപമെല്ലാം നാമമായിത്തിരുന്ന അവസ 

രത്തില് അവതാരങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങളെ ബാധിക്കും. അവയില് 

ഭ്രമിച്ചു” താന് അവരാണെന്നുള്ള ട്രമം ഉണ്ടായി ഭൂഷ്ടടവന്നേക്കും, 

അതുകൊണ്ടു” അേവക്കൊത്തെല്ലാതാകുനൊവരും? എന്നുപറഞ്ഞു. 

തത്, ത്വം, അസി. അതു എന്നു സമഷ്ടി ചെളിയും “നീ? 

എനാ വൃഷ്ടി ചെളിയും മാറിയാലും “ആകുന്നത് എന ചെളി 

ശേഷിക്കുന്നു. 

ഉദാ: നാരങ്ങപോലുള്ള മാങ്ങം മാങ്ങ നാരങ്ങയാകന്നു 

എന്നു പറഞ്ഞതുകൊണ്ടു" രണ്ടും രണ്ടാകാതെ വരുന്ില്ലല്ലോ. 
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അസീപടരത്തീലുള്ള മാലിന്യവും നീങ്ങിയാല് അവര് അവ 

ഭരദപ്പ്പോലിരിക്കും. നീരാവരണമായ അരുളിനെയും കടന്നിരി 

ക്കുന്ന ഇവര് സമഷ്ടി അരുളിനെയും കടന്നിരിക്കുന്ന ഈശ്വരനും 

ആകന്നില്ല. അതിനാല് ഇവരും മറവപേക്കൊപ്പമല്ലേ? എന്നു 

പറഞ്ഞു. ഉദാ: വട്ടം...പരുത്തു” (പട്ടം (്രഠന്നഃലും) പരുന്താ 

കുന്നില്ല.) 

ശരീരാദിപ്പപഞ്ചത്തില് അഭിമാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന 

അജ്ഞാനി അരുംസ്വരപിയായ ജ്ഞാനിയെ അറിയയന്നില്ല, 

എന്നാല് അജ്ഞാനിയും ജ് ഞാനിയും ഈ ജഗത്തില് തന്നെയാ 

ണിരിക്കുന്നതു”. പക്ഷെ എങ്ങനെയാണു” ശരീരാദി ജഗത്തിനെ 

കൊള്ളുന്നു എന്നുള്ളതു്” അറിയേണ്ട വിഷയമാണു. 

അവര്-- ജ”ഞാനികംം, 

അവരെപ്പ്പോലെ-അജ്ഞാനികളെപ്പോലെം രണ്ടുപേരും 

ശരീരാദി ജഗത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തേളം ഒന്നുപോലെ 

കാണപ്പെടുന്ന. ഏന്നാല് ജു ഞാനി അപ്രകാരമായിരിക്കുന്നു 

എനാല്ലാതെ അജ്ഞാനിയാകന്നില്ല. ജ്ഞാനി ആതുന്തിക 

നിവൃത്തീയെ കൊണ്ടതു കൊണ്ടു” വീണ്ടും ജഡമെടുത്തു തുടരുന്തില്ല. 

മറരവര് കാരണലയനിവത്തിയെക്കൊണ്ടതുകൊണ്ടു് സംസ്ത്ലാരരൂ 

പത്തില് പ്രാരാബ്ലത്തെ സ്വീകരിച്ചു വീണ്ടും ജനനമരണത്തെ 

തുടരുന്നു. അസ്സി, ഭാതി, പ്രിയം, നാമം, രൂപം, എന്ന്” ജഗ 

ത്തിരു മായ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നതു് നാമരൂുപങ്ങളിലാണു്. ഉറവ 

നോക്കിയാല് അവയേയും സുത്തുചിത്താനന്ദമായിത്തനെ 

കാണാം. വിവേകം കൊണ്ടു്” ഗാഡമായി നോക്കിയാല് നാമ 

യൂപാദികംം അഴിഞ്ഞു” സത്തുചീത്താനന്ദമമായ നിരാവരണ 

യ്ൂപത്തെ പ്രാപിക്കുനു. അങ്ങനെ കണ്ടെ ജ് ഞാനി എന്തിനു 

ശരീരഃദിയിലിരിക്കുന്നു വെന്നു കെട്ടാല് സമാധാനമുണ്ട്. വനി 

ച്ഛമതയില് അഗ്നരിയുണ്ടു”. എങ്കിലും കമ്പിീനു ബാധകമല്ല. 

വുക്ഷെ രണ്ടു കനകം ഉരസിയാല് ക്വമത എരിഞ്ഞുപോകുന്നു. 
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അതുപോലെ ആത്മാവിന്െറ സാധാരണ സ്വരൂപത്തില് ഉള്ള 

നാമയ്രപത്തില് മായ സ്ഥിതമാകുന്നു. ഇതു മാറി സ്വസ്വരൂപം 

കൊണ്ടു നമേരുപാദിമായ സാമാനൃം നശിച്ചുപോകുന്നു. സുരൃനെ 

നോക്കിനീല്ക്കുന്നവന് മ.റേറതിനെ നോക്കിയാലും സുയ്യബിംബം 

കാണുമ്പോലെ വാസ്തവത്തില് സുക്ഷാത'ക്കരിച്ഛാല് നാമരൂപാ 

ദികം കാണുനാതല്ല, അന്യര്ക്കു തോന്നുന്നു എനാല്ലാതെ 

ജ്ഞാനിക്ക് ഇവ ക്ലേശത്തെ നല്കന്നില്ലം അതികഠിനമായ 

ദൂഭഖത്തിലും ജ്ഞാനി സുഖിക്കുന്നു. സകല വൃത്തികളെ ചെയ്തും 

ചെയ്യാതിരിക്കുന്നു. ജ”ഞാനി ശരിരാദി ജഗത്തുകളെ കൊള്ളു 

ന്നതു തന്െറ ശനിരാവരണ സ്വരൂപമായ സത്തുചിത്താനന്ദത്തെ 

ക്കൊണ്ടാണ്. അജു“ഞാനിക്കു” താനുണ്ടു” എന്നതുമാത്രദമ പ്രകാ 

ശിക്കുന്നുള്ളൂം ഉള്ളതായ താന് സ. ചി. ആനന്ദം എന്നു” ആക്കു 

പ്രകാശിക്കുന്നവോ അവര് തനൊയാണു” ജ്ഞാനി. തന്െറ 

സ്വരൂപ സാക്ഷാത്ക്കാരത്തിനുശേഷം ശരീരാദിജഗത്തിരുനനാല് 

എണ്ണു ക്രടുതലൊഴിച്ചാരു വിളക്കു” ഒന്നുകൂടി ദിപ്ലിമത്താകുനപേഃ 

ലിരിക്കും. പക്ഷ യാതൊരു കാരണവശാലും ജഗത്തു” അവരടെ 

നിരാവരണരൂപമായ സ്വരൂപ സാക്ഷാത്ക്കാരത്തെ മറയ്ക്കാന് 

കഴിയുനാതല്ല. ജ"ഞാനി സത്തൂചിത്താനന്ദത്തില് ഇരിക്കുന്നു. 

സത്തുചിത്താനന്ദത്തെ ഉണ്ണുന്നു. ഇതു ജഞാനിയുടെ അതിശയ 

നിച. 

ഈശ്വരന്െറ ആധികാരിക ഭാവത്വേന സംഭവിക്കുന്നു 

സ്ൃഷ്ട്രീസ്ഥിതീ സംഫഹാരമെന്ന സമഷ്ട്രീ വൈടവത്തിനും അതീത 

നായ ജ”ഞാനി മറ്റൊന്നിനെപ്പ്പോലെയിരിക്കാ൯ നിവൃത്തിയില്ല. 

അതിനാല് സൃഷ്ടൃഠദികളെ ഒഴിക്കാത്ത അംഞാനിക്കും ജമാനിക്കും 

മില്ല. ത്വം പദവാച്യ്ാത്ഥമായ ഈ ശരീരവും ശര്രവൈഭവവും 

വിട്ടിട്ട് തത്പഭവാച്യമായ സമഷ്ടി ശരീരവും ൭ വൈദവവും 

വീട്ടിട്ടു നോക്കിയാല് നീരാവരണത്പം, നീിര്മ്മലത്പം, സത്തു 

ചിത്താനന്ദത്വവും അനുഭവമാകുന്നു. ത്വംപഭദ, തത്പദ വാച്യാ 
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ത്ഥമായ വിട്ടുവിടാ ലക്ഷണം മാറിയാല് അസ്ീപഭമായ നിരാവര 

ഞത്വം താനേ സംഭവിക്കുന്ന. അതുകൊണ്ടു” അവരും അവരെ 

പ്പ്യോലെ ഇരിക്കുമെന്നു പറഞ്ഞു. 

വേശൃക്കു ഒരു പുരുഷനെപ്പുററി മുന് വിചാരമില്ല. അവന് 

അകനാശേഷവും എണ്ണമില്ല. സാന്നിധ്യം “മാത്രം കായയും. ഈ 

അവസ്ഥ ജ്ഞാനിയുടേതുപോടലയാണു്”. അജ് ഞാനിയും വേശ്യ 

യെപ്പോലെ തന്നെ. എന്തെന്നാല് വേശ്യ, ക്രടുതരു പണം 

കൊടുത്തവന് വീണ്ടും വനാലോ എന്നെണ്ണന്നു. വേശൃ പണം 

കൊള്ളുന്നതുപോലെ അജ് ഞാനി ശരിരാദിജഗത്തുകളെ കൊള്ളൂ 

കയും പണത്തിന്െറ ആശ നില്ക്കുന്നതുപോലെ ശരിരാദിയുടെ 

സംസ്ത്ലാരരൂപം തന്നില് സ്ഥിതമാകയും ചെയ്യുന്നു. 

വേശ്യ ജ്ഞാനിക്കുതുല്യം. പണം ലഭിച്ച ചവേശ്യു അജ്ഞാനിക്കു 

തുല്യം: 

ആഭിത്യ൯ ജ്ഞാനി ആദിതൃകിരണമേറവ വേലയില് 

അഭിമാനിക്കുനവ൯ അജ്ഞാനി. 

വീണ. ജ്ഞാനി അതിനെ ചേഷ്ടരിപ്പിക്കുന്നവന് അ 

ജ്ഞാനി. 

ആകാശം ജ്ഞാനി ആകാശത്തില് ചുവരുകെട്ടി ഭിന്നീ 

പ്പിക്കുന്നവ൯ അജ്ഞാനി. 

വല്ലക്കുംചതുരംഗസേന, കുടയും 

ചെങ്കോലുമായ”, ചുററിനി.- 

നൊല്ലാസേവകരുംപണിഞ്ഞ ഠൃപരാ- 

യാണ്ടാലൂമിജ്”ഞാനിമാര് 

ചൊല്ലു, ഭോഗികളോ? വിളക്കിനൊളിയും 

തൈലംകുടിച്ചുത്തപോ- 

ലെല്ലാമിഥ്യയുമുണ്ടിടുന്നു, കടമായ്, 

ത്തിചാടുവോരുണ്ടപോല്ം ] 
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ഉടനേ തീയില് ചാടി മരിക്കാനുള്ളവര് മറവള്ളവര് കൊടു 

ക്കുന്ന ആഹാരാദികളെ കടം തീക്കാ൯വഖേണ്ടി മത്രേം അനുഭവിച്ചു 

കൊള്ളുനനതുപോലെ ജ്ഞാന്ദിയും ഈ ലോകഭോഗങ്ങളെ തന്െറ 

ശേഷിച്ച പ്രാരബ്ലക്കടത്തെ തീക്കാന്മാത്രം അനുഭവിച്ചു എന്നു 

വരാം. അവന്െറ ഉപാധിയാകുന്ന വിളക്കനുഭവിക്കുനന മിഥ്യാ 

ഭോഗമാകനാ എണ്ണ്ണുയെല്ലാം അവന്െറ അരും പ്രകാശത്തെ 

വഭ്ധീപ്പിക്കുകയാണു ചെയ്യുന്നതും. 

ഉപാധിയെക്കൊള്ളുക കാരണം ജ“ഞാനിക്ക് ജനിമൃതീകാം 

ഏര്പ്പെടുമോ? നാമരുപജഗത്തില്ൽ നാമമെല്ലാം രൂപമായും രൂപം 

സത്തായും സത്തു ചിത്താനന്ദം ഏകീകരിച്ചു” അതീത ആനന്ദ 

മായി, കാലദേശാവസ്ഥകംക്കതീതമായും കണ്ട ജ്ഞാനി അമീ 

തമായ ഭോഗത്തെ അനുഭവിച്ചാലും അവ അവന്െറ സ്വരൂപത്തെ 
ബാധിക്കുന്നതല്ല. നിരാവരണനായ ജ് ഞാനിക്കു” വേഭങ്ങളേ 

ജശ്വരന്പോലുമോ യാതൊരു നിയമവും കല്ലിച്ചിട്ടീല്ല. 

ദണ്ഡു, കുട തുടങ്ങിയ ചതുരംഗസേനയോടുകൂടി രാജ്യം ഭരി 

ക്കുന്ന രാജാവായിരുന്നാലും ജഞാനിക്ക് അതെല്ലാം അഗ്നിയില് 

പതിച്ചകാഷ്ടും പോലെയാകുന്നു. 

ജ”"ഞാനിക്കു? അജ” ഞാനിയെപ്പററി അറിയാം. പക്ഷെ 

അവരെ അജ് ഞാന രൂപത്തിലല്ല അറിയുന്നതു”. ജ്ഞാനിയടെ 

സമീപം അജ് ഞാനി ചെല്ലമ്പോം തന്െറ സ്വരൂപത്തിന്െറ 

അജ ഞാനഭാവം കാണുകയും അതിനെയും നിവാരണം ചെയ്യു 

വാന് അരും എഴുമ്പിക്കാണുകയും ചെയ്യുന്നും 

ഉദാ: ഒരിക്കര. ശ്രീകൃഷ്ണനെ ജ"ഞാനീയായിക്കണ്ട നാരദന് 

അപ്പോം തന്െറ സ്വരൂപം കാണാനില്ലാതായി വന്നു. 

ജ?ഞാനികാം അവരുടെ ദേഹനാരശംവരെ ഏര്തേതുതുകര്മ്മ 

ങ്ങം ചെയ്ലിരുന്നാലും ബന്ധമുണ്ടായി വിണ്ടംജനനത്തിനു കാര 

ണമാകന്നില്ല. 
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മൂഃഖത്തിന്നു റവാമുടമ്പിനുതകാന് 

ഭോഗങ്ങളുണ്ടെ കിലോ 

ത3ന്, തനേറതു, ഫിതാഹിതങ്ങം, വിന, പിന് 

ജന്മത്തിനും ഫേതുവാം; 

മെയ'ബോധം. വിടുമാവഭോഗ,മരുളാല് 

താനററശിച്ചാകിലോ 

മെയ'"പ്രാരബ്ദുവിലങ്ങൊഴിഞ്ഞൊരിീവരു.- 

നരാകാ പുനര്ജ്ജന്മവും. 81 

ദേഹംതാനായും ഭോഗങ്ങം തന്േറതുകളായും കരുതിക്കൊണ്ടു 

ജീവബോധത്തോടുക്ൂഭി അനുഭവിക്കുന്നതിനാല് ഇഷ്ടാനിഷ്ടു 

ങ്ങളും തവൂലം പുണ്യപാപകര്മ്മങ്ങളും തവൂലം പചൂനര്൪ജ്ജന്മ 

ങ്ങളും ഉണ്ടാകാന് ഇടയാകുന്നു. ജു"ഞാനി തന്െറ ഉടമ്പി 

നെന്നില്ലാതെ അതും സ്വരൂപത്തില് നിന്നുകൊണ്ടു” പ്രാരബ്ദം 

ഭജി ച്ചുതീക്കാനെന്നമട്ടില് ഭോഗത്തെ ഭൂജിക്കനതിനാര ആ 

ഭോഗസുഖങ്ങം പുനര്ജ്ജവത്തിനു കാരണമാകില്ല. 

ജനിക്കുനതു തനെ ക്ലേശത്തിനാണു്. അജ്ഞാനം 

കൊണ്ടാണു” നിര്മ്മലമായ ഒ്രൃത്മാവില് ജഗത്തുണ്ടായത്തു്. ആ 

ശരീരത്തിലിരുന്നു ഭോഗങ്ങളനുഭവിച്ചു മരിക്കുഷ്വോം അജ“ഞാനി 

കം എന്തെങ്കിലും നിവാരണം കാണുന്നുണ്ടോ? ഒന്നമില്ല. 

നമ്മുടെ അതീതമായിരിക്കുന്ന സത്യസ്വരപം. ബാധിച്ചീട്ടാണു് 

ശരീരജഗത്തില് പ്രിതിയുണ്ടാകുനനതു്. സത്ഭാവം നാശത്തോടു 

ചേരുനാതുകൊണ്ടു്” ജഡത്തിനെറ വരവു പിരിവുകാം ജനനമര 

ണമായി കാണപ്പെടുന്നു. അതുകംംക്കുണ്ടാവുന മാററം തമെറ 

സ്വരൂപത്തിനുണ്ടാകുന്നതായി ഭതാന്നലപ്പെടുന്നു. തന്െറ സ്വരൂ 

പമല്ലാത്തതില് ചേനാത്തുമുലം അവയുടെ മാററമായ ജുന്ദനമരണ 

ത്തിനു വിധേയരായിത്തിരന്ന. 

അരും സ്വരൂപത്തെ കൊണ്ടെവക്ക് അവർ ജിവിച്ണിരിക്കു 

സമ്വോ€ംതനൊ അതുന്തം അസത്തായ ശരീരം അവരെത്താങ്ങി, 



66 

അവക്കൊരു കാവലായി നില്ല്യന്നു. അവര് ശരീരത്തെ ആശ്രയി 

ക്കുനില്ല. അജ്ഞാനികംം ഭോഗത്തെ ആശ്രയിക്കുനാതുമുലം 

ജനനമരണത്തെക്കൊള്ളുന്നു. 

ജ"ഞാനികം തങ്ങം ചേരുമ്പോറം ചേഷ്ടിക്കയും അല്ലാത്ത 

പ്പ്ോഠം ഇല്ലാതാകയും ചെയ്യുന്ന ശരീരാദിയെ അറിയുന്നേ ഇല്ല. 

ആനദറ്മം വടിവായി, ദുഃഖതനുവ- 

ററാ, ബോധവും പോകയാ-- 

ലന്ധ്യം കാരണവും നശിച്ചു ഡുടല- 

സ്സ്വശ്ശൂത്തിനാരു ടൂമിപോയ്, 

ആനന്ദത്തിലമഞ്ഞുഭോഗ, മതിനാ-- 

ലാകാരവും പോകയാരു 

ജു" ഞാനിക്കുംംപ്പകരാതെനീിന്ന ഫല, മ- 

പ്ലൂജിപ്പവന്നേററിടും. 88 

ആനന്ദം സ്വരൂപമായി വരുന്നിടത്തു” ഈ കാണുന ശരീര 

മില്ല. ആനന്ദസ്വരൂപത്തില് ജിവബോധമില്ലത്തേതിനാല് 

കാരണശരീരവുമില്ല. ചുടുകാടിനെ സ്വര്ഗ്ലുമായിക്കരുതുനന 

ജ്ഞാനിക്കു ട്ൂുമി എന്നൊരു സ്ഥാനം ഇല്ലാതായി വരുന്നു. എല്ലാ 

കോഗങ്ങളും അവ നിമിത്തമായ സുഖമുദഖങ്ങളും പൂര്ണ്ണാനുന്ദത്തി 

ചമഞ്ഞു നില്ക്കുന്നതിനാല് ജഡത്തിനെറ ധര്മ്മങ്ങളായ ആകാ 

രവും ഇല്ലാതാവുന്നു. ഇങ്ങഒന് തന്െറ ജഡസ്വരൂപമഴിഞ്ഞു 

നില്ക്കുന്നവന് ദേഹിമാത്രമെന്നാവുന്ന. ദേഹി, ആദ്യം പറഞ്ഞ 

പോലെ സുഖസ്വരുപിയാണു'. അതിനാല് അവനായി ചെയ്യുന്ന 

അന്യമായ പൂജാദിസുഖങ്ങഥം അവനില് പകരുനില്ല. അതി 

നാല് ഈ സുഖം (പൂജയുടെ ഫലം) തിരിച്ചു” ആരു പൃജിച്ചോ 

അവനുതനെ ലഭ്യമാകുന്നു. 

ശരീരാദി ജഗത്ത് ജ്ഞാനിയെ ആശ്രയിച്ചു” അവനില് 

ഉഭയമായതുമൂലം അവന് സുഖിയായി നില്ലുനനു, താന് ചേനാലേ 
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സുഖാകാരവും ദുദഖാകാരവുമുണ്ടാവു. അജ്ഞാനീക്കേര്പ്പെഴന്ന 

ആദവേശഭരാന്തി ജ്ഞഃനിക്കു” കരശതഭരാത്തിയാല് നശിക്കും. സുഖ 

സ്വരൂപം നിത്യനിവ്ൃത്തമായതിനാല് അതിനുവേണ്ടി ഒന്നും ചെ 

യ്യാന്ില്ലം അജ്ഞനവൈടവം കൊണ്ടു” മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുനാ 

സുഖദുഃഖത്തില് ആണ്ടുപോയവര്ക്കു” ജനിമൃതികാം തുടര്ന്നു കൊ 

ണ്ടിരിക്കും. 

ദേവേന്ര്രന്, വിധി, വിഷ്ണ്കുവിനുമൊരുമി... 

ച്ചദമിവ്പധമൊനായ്ത്തനി-- 

ക്കാവുന്തൂ വടിവായ”, ശിവന്നു ശരിയാം 

സമ്പു്ണു സത് സൌഖ്യവും. 

താനായോരിതിനെത്തിരിച്ചനുഭവി-- 

ച്ച്ടാതെ തന്േറതവം 

താനായ' നീന്നൊരവന്തെയെന്നു മറിയാ 

വേദങ്ങളും സൂക്ഷ്മമായ”. 88 

ഒന്നിനെ അനുഭവിക്കുന്നിടത്തു” അനുഭവിക്കപ്പെട്ടതു” അനു 

ഭവിക്കനവനസ്ൃമായിത്തീരുന്നു. എന്നാല് അവ തനന്േറതുകളു 

മത്രേ, അതിനാല് താനായ തആനന്ദസ്വയപത്തെ താന് അനുഭ 

വിക്കുന്നിടത്തു* താന് തനിക്കു്" അന്ധ്യമായും തനന്േറതുകളായും 

തീരുന്നു. അതിനാല് 'അനുഭവിച്ചിടാതെ തന്േറതവം താനായ്? 

എന്നും പറഞ്ഞു, 

ത്രീമുത്തികളെ പ്രത്യകമെടുത്താല് അവരിലുള്ള ആനന്ദവും 

ഇഞാനിയുടടതുപോലെ ഏന്നു പറയാന് നിവൃത്തിയില്ല. അവര് 

സമഷ്ട്രീഭാവത്തെക്കൊണ്ടു. സൃഷ്ടൃദികളില് നിയത്ര്രിതമാക 

യാല് ഇവരെ ഒരുമി ചേര്ത്താലും ഏതാണ്ടു പറയാമെന്ല്ലാതെ 

ഒപ്പമല്ല. മൂന്നുപേരും ഏകീകരിച്ച പരമശിവന്െറ ആനന്ദം 

ഇവരെ ഒരുമിപ്പിക്കാനുമ്ള ചട്ടയെ ഒഴിച്ചാല്, ഏതാണ്ടു തുല്യമാ 

ണെന്ന പറയാം, ഇങ്ങനെയുള്ള ജ്ഞാനിയുടെ സ്വരൂപഃന 

ന്ദത്തെ വേദം പാലും പറയുന്നില്ല. 
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ത്രിമുര്ത്തികാംക്കു ആധികാരിക ഭാവമുണ്ടു. അവരില് 

ഓരോരുത്തരുടടയോ സമഷ്ടരീയായിട്ടോ ഉള്ള ഇമ്പത്തിന” ജ്ഞാ 

നിയുഭെ ഇമ്പത്തിനുമായി. സാമൃമുണ്ടോ എന്നു നോക്കിയാരു 

അവരുടേതു തരംതാഴും. പരമശിവനു സകല സ്വരൂപങ്ങളുടേയും 

സമഷ്ടി വൈഭവമാണുമ്ളതുു്. മായയില് പ്രതിബിംബിക്കുനനവ 

നാണു", ജ“ഞാനിക്കു” സമഷ്ടരിസ്വരൂുപം പേലും മിഥ്ൃയാണു”ം 

സാലോക്യാദികംം പാകേമൊത്തുതരുവോടേ 

രിീശൈവസിഭ്ധാന്തിത-- 

മ്പാലദ്ധൈതബ്ബഹത് സ്വരൂപമറിയാ- 

നെത്തുന്ന ജിജ്ഞാസുവിന് 

മേലമ്പിന്നെയുരുക്കി വീഴ്ത്തി,യരുളായ് 

വര്ഷിച്ചിടുന്നോരിവ... 

ന്നേലിക്കാനിനിയൊന്നുമില്ലയതുലടം 
മേന്മയ്കലാകത്തിലും. 84 

തമ്പാല് _. തന്െറ അടുക്കൽ 

ഏലിക്കാനിനിയൊന്നുമില്ല---കറവു പറയാനുണ്ടെസില്ല. 

ഇഈരശ്വരനെ ഭജിക്കുന്നതുമുലം സാലോക്യാദികറം ഭജിക്കുന്ന 

കാലത്തു മാത്രാ ദ്ദഷ്ടമായിരിക്കുന്നു. അറിഭയണ്ടതിനെ ഇനി 
ഒന്നു കൊണ്ടും ഇളക്കാ൯ കഴിയത്തേവണ്ണും ഉറപ്പിച്ച ശീവജ്ഞാ 

നിയെ ആരു പണിയുന്നുവോ അവനതിന്െറ ഫലം പ്രതൃക്ഷ 

ത്തില് ഉളവാകുന്നു. 

കാലം, ദേശ, മവസ്ഥ, കമ്മ, മുടലി൯ 
കോലം മുശ്ലൂത്തങ്ങളും 

ശീലാചാരഗുണങ്ങളെത്രമഴിയാ-- 

നെണ്ണീടുമാറിള്ലീവന്; 

വാലായി, ത്തലയററ നേരമുയിരും 

പോമ്മട്ട ബോധതത്തൊട- 

ക്കാലാദിപ്പുകയൊത്തഴിഞ്ഞു ശിവനായു” 
ശോഭിക്കുമിജ ജഞാനിയും. ട് 
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രലയററപ്പോം കൈകാലുകളിലിരുന്നു ഉയിരുംക്രടി പോയ 

തുപോലെ ജീവബോധം ഒഴിഞ്ഞയിടത്തു” കമ്മം, ഭക്യ്യാഭികളും 

കാലദേശാദികളും ഒഴിഞ്ഞുകൊള്ളും. അതിനാല് തന്െറ സാക്ഷാ 

ലൂപ്ാരത്തിനുതകുന്നമാതിരി കാലം, ദേശം, അവസ്ഥ, കമ്മം മുത 

ലായവയെ ജ”ഞാനി എണ്ണി എണ്ണി സൂക്ഷിക്കുകയോ ഒഴിക്കു 

കയോ ചെയ്യുന്നില്ല. 

സത്തുചിത്താനന്ദമായ ചൈതന്യത്തില് തന്നെ ഇരുന്നും 

അതിതെറ വൈദവരത്തെ അറിയാത്തതായും ഇരിക്കുന നാമരപ 

ജഗത്തിനെ തന്റെ സ്വരൂപ.സാക്ഷാലൂക്ാരത്തിനു വേണ്ടി ജ്ഞാനീി 

കൂട്ടുപിടിക്കുന്നില്ല. (തന്െറ സ്വരൂപത്തില്) സജം്ലസ്വരൂപ 

മായ മായയ്ക്കു” ആധാര, അധിഷ്ഠാന, ദ്രഷ്ടാവായ അവര് സങ്കല്ല 

വസ്തുവിനെ ഒരീക്കലും ആശ്രയിക്കുന്നില്ല. സായുജ്യമുക്തിയുടെ 

വൈഭവത്തോടുകൂടി ശിവനില് ചേരുന്നും സൃഷ്ട്രീസ്ഥിതി സംഹാ 

രാദികളില് ഇവനു” യാതൊരു കായ്യവുമില്ല. അവ ഇവന്െറ 

സന്നിധിയില് നടക്കുന്നു എന്നുമാത്രം. 

ബോധത്തീന്ഫഹതിയേ തനിക്കു വ്രതമായ* 

ത്തീറ്റ, തരനിത്യം ശിവ. 

പ്രാപ്ലിക്കൊത്തൊരു സതൃവാനു ബലിതേം 

വാരങ്ങളോ, ധ്യാനമോ, 

വണ്ണാ, ചാര, മതങ്ങാം, പാപ, വിധിയും 

വര്ജ്യങ്ങളും ചൊല്ലുവാന്, 

കണ്ണോ! വേദവുഭമാരുകില്ല, പറയാ- 

നാരണ്ടു പിന്നൂഴിയില്. 86 

സത്തുചിത്താനന്ദ സ്വയരപമായ തനെ ആശുയിച്ചിട്ടാണു് 

നാമരൂപങ്ങാം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതെനറിഞ്ഞു”, സത്തുക്കം, 

തദ്വാരാ തങ്ങളെ മറയ്ക്രനന അവയുടെ അവസ്ഥയെ അറിയുന്നതോ 

ടുക്രടിത്തന്നെ അവ അഴിഞ്ഞുപോകുന്നു. അവയോടുകൂടി അവ 

യ,ടെ രെവഭവങ്ങട്ടായ തേവാരങ്ങം ഇല്ലാതായിപ്പ്ോകുന്നു. നാമ 
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യ്ൂപങ്ങഥം അഴിയാതിരീക്കാനാണു' മന്തരതന്ത്രാദികാരം ചെയ്യുന്നതു”. 
നാമരുപങ്ങഥം സച്ചിന്മയമായറിയയമ്പോം ആ ഭെവഭവങ്ങറം 
അഴിഞ്ഞുപോകുന്നു. 

തനെപ്പേലൊരു മാനിതന്നിലിമ വെ- 

ട്ടീടാത്ത ഥോട്ടത്തൊടും 

ഭിന്നിക്കാത്ത നീരാശയോടു മഴകായ് 

വെണ്തികം വീഗശുംവിധം 

തന്നുംംക്കാന്തി, വിരിഞ്ചനേത്രനിരയില് 

സൂയ്യന് കണക്കായവന് 

തന്നില് ചാത്തിയഭിനനാകമവനില് 

തനെപ്രുതിഷ്ഠിക്കുവാന്. 877 

മാനി.ബാഹൃബോധമില്ലാത്തവന്. 

ഇജ്ഞാനി_.അകംപുറബോധമററവന്. 

ഭിന്നി-നിരാശ- ആശയെഴുമ്പാത്ത തെറ നിരഃശാസ്വരൂപംം 

വെണ്തിങ്കം വിശുംവിധം-രശ്ലീകളെക്രുടാതെ തന്നെ 

ചന്ദ്രന് പ്രകാശത്തെയും കളര്മയേയും തരുനപോലെ. വിരിഞ്ച 

നേത്രം--നാനാത്വങ്ങളെ സൃഷ്ടീചെയ്കാലും തനിക്കു ആ 

(നഃനാത്വ) ട്രമം ഇല്ലാതിരിക്കുന്ന ബ്രഹ്മാവിന്െറ അചഞ്ചല 

ദൃഷ്ടി. അവനിരു-ക്കുവാ൯--ത൫െറ നിത്യാനന്ദ സ്വരൂപ്പം തന്നെ 

അവരും സ്വരൂപ്പമെനാക്കിത്തീക്കാ൯. 

ശരീരം, ജ"ഞാര്നേദ്രിയം, കര്മ്മേന്ദ്രിയം ഈ മാതിരി 

വൃഷ്ട്രീകളെ ജീവന് വച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇതുപോലെ അന 

വധീയായ എല്ലാത്തിനെയും സാക്ഷിവച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. 

മരനാവസ്ഥ നല്ലതുപോലെ വിളങ്ങിയതുമുലം ഏര്പ്പെട്ട 

മാനാതീതത്തില് ആശയാകുന വെണ്തിങ്കം തന്െറ സത്തുചി 

ത്താനന്ദം അനുഭവിക്കാതെ, ജ്ഞാനി കിരണരഹിതനായിനിന്നു' 

(്രദ്ര്രനു് അഴകേ സ്വയൂപമെന്നപോലെ) നിരാശാ സ്വയൂപി 
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യായി വളത്ങുന്നും ജാഗ്രത്ചേഷ്ടകഥം മുലമുള്ള പുണൃപാപങ്ങളോ 

സുഖദുഖോദികളോ തന്നില് പഠഠാതിരിക്കു അ. സ്വപ”നമുണന 

വന് സ്വപ”നത്തെ മിഥൃയാണെനറിയുനപോലെ ജാഗ്രഭാദി 
കളില് നിനതിതനാണു താനെനറിഞ്ഞു” മാനത്തിനു ഭിനഃ 

മായി സത്തു ലിത്താനന്ദം എഴുമ്പി അനുഭവിക്കാതെ അതില് 

തന്നെ ഇരുന്ന മഹത്തുക്കളെ ജ“ഞാനികംം എന്നും ഇതുകളെ 

ജെല്ലാം അവരുടെ വൈടവങ്ങളെന്നും പറയുന്നു. 

മോഹം __തന്െറ പക്ഷത്തു ഏതോ ഒനിന്െറ അഭാവം 

മൂലം അതിനെ സാധിക്കുന്നതിലേക്കായി എഴുന്ന വൃത്തി. 

പേരിമ്പാക്രെരുക്കി വാച്ചഹൃദയോ-- 

ല്ലാസം പെം നോട്ടവും, 

ചീരാടും തിരുവക'ത്രവും, കരുണതന് 

മന്ദസ്മിതപ്പുനിലാ, 

വാരിപ്പൂശി വിട്ൂതികൊള്ളുമഴകും, 

തത്ഭാവമററാളുമീ 

വീരമനാട്ടഴകല്ല, ലോകമവനില് 

തോന്നാത്തതേ ഭംഗികോംം. 88 

അനാദികാലമായി നാമയ്രപാദി ജുഗത്തു തന്െറ സ്വരൂപ 

ത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു” തന്െറ സ്വരൂപസച്ചീദാനന്ദം എഴുമ്പാതെ 

യായി. എപ്പ്പോംം അവ മിഥ്ൃയാണെനറിഞ്ഞുവോ അപ്പോം 

തമന്റ സ്വയൂപത്തിലുള്ള ആവരണവിക്ഷേപാദികാം നശിച്ചതു 

മൂലം തന്െറ സ്വരൂപം വിശേഷമായി സൂയ്യസനസിധിയില് വെണ്ണ 

യുരുകനാതുപോലെ അരും സന്നിധിയില് ഭ്രാന്തി ഉരുകി, പരമാ 

നുന്ദ ഉല്ലാസമായഴിയുന്നു. സവ്ൃവിധക്നേശങ്ങളുമററതുമൂലം മുഖ 

ത്തില് ഉന്മേഷം കളിയാടുന്നു. ശരീരാദഭിരഗത്തില് അഭിമാനിച്ച 

അഹംഭാവം ഇല്ലാതായി തത് ഭാവം ഉണ്ടാകുന്ന. യാതെഃരു കാര 

ണവശാലും തന്നില് പ്രവേശിക്കാന് കഴിവില്ലാത്ത മായയുടെ 

വ്യാപകത്വം മുലം താന് ഉള്ളിലായി. അങ്ങനെയാണു* ഉള്ളം 
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എന്നു പറയ,ന്നതു”. വിക്ഷേപമില്ലാത്ത സ്വരൂുപസാക്ഷാത്ക്കാര 

ത്തില് മായ എവിടെ ആശ്രയിച്ചുവോ അവിടം ഉതകുന്നു. ഉരടുരു 

വെയ രുകുന്നു. യാതൊരുള്ളമാണോ മായയ്ക്കുല്ലത്തിയായിരിക്കുന്നു, 

സ്ഥിതി, അവസാനം ഇവയും ആ ഉള്ളംതന്നെയാണോ? അതെം 

ആ ഉള്ളം തന്നെ, ഈ ഉള്ളം മായയുടെ അവസാനത്തെയാണു 

നോക്കുന്നതു". 

പത്യെഴ്ടുതങ്ങഥം തനെ ആശ്രയിച്ചിട്ട' തനെ ഉള്ളിലാക്കി 

യിരിക്കുന്നു. ഈ ഉള്ളരുകമ്പോഠം ജീവന് എന്നൊന്നില്ലാതെയാ 

വുന്നം അഹം അറവപോകുന്നു. 

മായയൃയടെ വിക്ഷേവമാണ് മുദഖകരം, ആവരബമല്ലം, 

(ദാ: ഗാഡസുഷ്ുപ്ലിയില് വിക്ഷേപവും ദുഃഖേവുരില്ല) 

വാടല് പുമണമെനാപോലെ തുടരും 

പ്രാരാബ്ലബമെനഃകീലും 

വാടദതങ്ങനെ തനൊനിീസ സഹജം 

വൈരാഗ്ൃമോടേ, ജഡം 

വാടിക്കോടിമെലിഞ്ഞു മേനിയറീിയാ-- 

ഇ്ഞാനിക്കയത്തം തെളി... 

ഞ്ഞീടും നിര്വിഷയം ചൊരിഞ്ഞസുഖവും 

തുവക്രതതവും കാണ്മു ഞാന്. ള്ഴ്) 

വാടല്........രബ്യ--വാടിയ വൂവാലും അല്ലമാത്രം തുടര്ന്നു 

നില്ക്കുന്ന വാസന പോലെയുള്ള പ്രാരബ്ദംം 

വാടാ, ......രാഗ്യ-- അക്ഷീണമായി നീന സഹജവൈരാഗ്ൃം 

അയതാം......സുഖവും - താനന്വേഷിക്കാതെ തന്നെ ഉളവാ 

കുന്ന നിര്വിഷയാവസ്ഥയില് ഉദിക്കുന്ന 'പരമസുഖവുംം 

പ്രാരാബ്ലം അഫക്കാരനാശത്തിനു ശേഷമുള്ള ജഡാദീകളുടെ 
അവസ്ഥയാണു. 

നാമരരപാദി മായാവേശമെഴിഞ്ഞതീവദതേ തടസ്സുമറ൨ നീ 

ണ്ടുനിനാ വൈരാഗ്യവും മായയുടെ വടിവായ ശരിരത്തിരു സ്ഥലം 



18 

ഫകാരം നശിച്ചുപോയതുകൊണ്ടുള്ള മെലിവും ജ്ഞാനിക്കു സംഭ 

വിക്കുന്നു. 

സ്വരൂപാനന്ദത്തില് വിഷയാനന്ദാകാരംക്ൂടിച്ചേര്നതു 

നിമിത്തം തആആനന്ദം ഉണ്ടായി നശിക്കുന്നതായിത്തോന്നും. വിഷ 

യാകാര ആനന്ദം തന്െറ ആദിസ്വയപാനന്ദത്തില്നിന്നു മുണ്ടാ 

യതാണെന്റിയുന്നവന് സാക്ഷാത്ക്കരിക്കുന്നും 

നിര്വിഷയാനന്ദം അനുഭവിക്കാനുമ്ളൂതല്ല. അതു” സ്വസ്വ 

യൂപമായിരിക്കേണ്ടതാണു”. ഈ സ്വരൂപം മേലാല് വീട്ടനീങ്ങാ 

ത്തതുമാണു. 

തത്ത്പപ്പുതപ്പുറ൨ ദീഗം ബരിയ്യ്ലൊ- 

ത്ത, ദ്വൈതി, യേകാന്ത, നനന്തസെരഖ്യ൯, 

ശുദ്ധന്, വിരാഗീ, യവധൂത, തുയ്യന്, 
നിത്യന്, സുനീല്ലാണനുമാമിവന് മേല്. 0 

തത്ത്വ........ സ്ലലൊത്തു”--തന്നില് നിന്നുമുണ്ടായിതന്നെ മൂടി 

മറച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന മിഥ്യയായ മുപ്പുത്താവ ജഡതത്ത്വങ്ങളും 

പഞ്ചടൂതങ്ങളും ഒഴിഞ്ഞനിന്ന ആകാശസ്വരൂപിയായ് (ശൂഭ്ധ 

ചൈതന്ൃസ്വരൂപിയായിറ 

ശീവത്തോട്ട: അദ്വൈതമായിരനനതിനാല് അദ്ദൈതി 

യെന്നും ഈ ജഗത്തില് മറവള്ളവക്രൊപ്പരിരുന്നും തനിക്കന്മൃ 

മായി ഒന്നുമേ വിഷയമാകാത്തമിനാല് ഏകാന്തന് എന്നും 

നിതൃപരിപൃര്ണ്ണാനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നതിനാല്ര അനന്തസയ 

ഖ്യന് എന്നും എല്ലാ ഭുഷ്ട,കളുമൊഴിഞ്ഞു' ചൈതന്യം മാത്രമായ 

തിനാല് ശുഭാ൯ എന്നം ഒന്നിനോട്ടം പറവതലില്ലാത്തവനായ 

തീനാല് വിരാഗിജെന്നും വര്ണ്ണാശ്രമങ്ങളെ. കടന്നനിന്നവനായ 

തിനാല് അവധൂതമരനന്നും പരബ്രഷ്മത്തോടു” ഐകൃം പ്രാപി 

ക്കു നാലാമത്തെ അവസ്ഥയില് നിനാതിനാല് തുയ്യന് എന്നും 

സര്വ്വവാസനകളുമററ നിീതൃശാന്തി സ്വരൂപിയായതിനാല് 

നീര്വ്വാണന് ഏന്നും പറഞ്ഞു. 
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തത്ത്വം എന്താണു? അതെവിടെ നിന്നുമുണ്ടായി? 

മായ --സ്വാശരയസ്വവിഷയപക്ഷം- എവിടെനിന്നമുണ്ടായീ 

എന്നില്ലാതെ ഉണ്ടായി- അനന്ത ശക്തിയുടയതു”--മായയില് പരി 

പൃൂ൪ണ്ണുമായി മുങ്ങിയാല് അതില്നിന്നും നീവത്തിക്കാ൯ ഇച്ലയു 

ണ്ടാകയില്ല. (ജലം ടുലത്തില് മുങ്ങിയാലെന്തതുപോലെ?) 

സ്വസ്വരൂപം-- ശൃഭദധാബ്ുഹ്മം --ഒനസില്നിനും ഉണ്ടാകാതെ 

നില്ലയന്നു. ) 

നമ്മിതസ്ഥിതമായ (ശുദ്ധചൈതന്പ്യ) വസ്തുവിന്െറ വൈ 

ഭവം ഫേതുവായിട്ടു' മായ മറയ്ക്ുന്നു. നമ്മുടെ സ്വരൂപം പരിപുണ്സു 

മായജല്ല, മോഹമാകുന മായ ബ്രഹ്മത്തില് നിന്ണ്ടായിവന്നു 

വെങ്കില് മോഛവും ബ്രഹ്മസ്വര്രപമാകുമായിരുന്നു. നമ്മില് കുടി 

കൊണ്ടിരിക്കുന (ശുദ്ധചൈതന്പ്യ) വിശേഷസ്വരൂപം മോഫ 

നിവത്തിക്കാഗ്രഹിച്ചതിനാല് വിക്ഷേപാവേരണംമുലം ചഞ്ചലി 

ക്കുന്നു. ഇല്ലാത്ത മായയെ നിവത്തിക്കണമെന്നെങ്ങമെവന്നു? 

അതിനമ്പൃമായ വൈഭവംകൊണ്ടു", (ഒന്നില് നിന്നുമുണ്ടാകാത്ത 

തീനാല്) അനാദിയായ മായ, ബ്രഹ്മത്തെ ആശ്രയിച്ചു" ബ്രഹ്മ 

ത്തെത്തനൊ ആധാര, അധിഷ്ഠാന, ദ്ൃഷ്ടാവാക്കി. (ബ്രഹ്മത്തിന്റെ 

ഈ മൂന്നുഭാവങ്ങളും മിഥൃയെനാത്ഥം.) 

ഏതൊരു വസ്തൂവിന്െറ അറിവില്ലായ'മ മൂലം മിഥ്യാപ്രതീ 

തിയുണ്ടാകുന്നുവോ ആ വസ്തുവാണു” അധിഷ്ഠാനം. 

കുററി--കള്ള൯. എന്നതില് കള്ളന് നില്ല്യനാതു” കുററിയുടെ 

സ്വരൂുപത്തിലാണ്”. ഈ കാണപ്പെട്ട അധിഷ്ഠാനുസ്വരൂപം 

തന്െറ ഭാന്തിസ്വരൂപം തനെയാണ്, ഭ്രാത്തികാലത്തു ആധരേ 

മായ കററിയെ അറിയാത്തതിനാല് അധിഷ്യാനമായ കമ്ളന് 

പ്രകാശിച്ചു. 

“ഇതുബ്രഹ്മം” എന്നുള്ളതില് “ഇതു” എന്തിനെ കുറിക്കുന്നു ? 

“ഇതു? എന്നുള്ള സാധാരണ സ്വരൂപ (ആധാര) ത്തില് മായ 

നില്ലന്നു. സത്തുചിത്താനന്ദമെന വിശേഷ സ്വരപത്തിലാ 
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കട്ടെ, നാമരൂപമായ മായ ഇല്ലാതാകുന്ന. അപ്പോം ആധാര 

അധിഷ്ഠാനങ്ങം ഒന്ായി പ്രകാശിക്കുന്ന. 

മായയ്ക്കു” തനിയെ നില്ല്രാ൯ കഴിയാത്തതു കൊണ്ടു” ബ്രഹ്മ 
ത്തെ ആശുയിക്കുന്നും ബ്രഹ്മത്തിന്െറ വിശേഷ: സ്വരൂപമായ 

നിതൃമുക്തത _... കരടസ്ഥത__.സത്തു ചിത്താനന്ദത്വം എന്നു ഭാവ 
ത്തിര മായ ഇല്ലാതെയായില്പോകന്നു. 

മുന്പറഞ്ഞ തത്ത്വങ്ങളെല്ലാം തനെ മായയെ അളക്കാന് 
ഉള്ളവയാണു', മായയെനാതു ഇല്ലാത്തതാണെനാറിയുമ്വേഥം 
തത്ത്വങ്ങലം താനേ ഒഴിഞ്ഞുപോകുന്നു. അതിനാല് മായ ശീഥൃ 

യായിത്തീ൪ന ജ്ഞാനി തത്ത്വപ്പുതപ്പഴിഞ്ഞ ദിഗംബരിയാണെന്നു 

പറഞ്ഞു. 

സ്വാശ്രയ സ്വവിഷയ പക്ഷം എന്ന മായയില്ലാതിരിക്കെ 

അനാദിയായി നിത്ൃമുക്തത, ക്രടസ്ഥത, ഇവ പ്രകാശിക്കാത്ത 

ബ്രഹ്മത്തിരുനിന്നും മായയുണ്ടായി. ആധാര അധിഷ്ഠാന തത്ത്വ 

ങ്ങറം ഭ്രാന്തിയില് മാത്രമേയുള്ളൂ. 

ബ്രഹ്മം എപ്പപോം സ്വയം അധിഷ്ടാനമായി ആ അഗിഷ്ഠാ 

നത്തെക്കൊള്ളുന്നു വോ: അപ്പ്പോം മായയുണ്ടായി. അതു. ഭ്രാന്തി 

രൂപമായിരിക്കുകയും ചെയ്യും. അധിഷ്ടാനം പൃര്ണ്ണുമായി വൃക്ത 

മാകുന്വോറം ഇല്ലാതായിപ്പ്പോകുന്ന. 

വീരക്തന് -- ഇങ്ങനെയുള്ള മായയെ കാലത്രയത്തിലും നിവൃ 

ത്തിക്കണമെന്നു' ഒആരിച്ഛിക്കാതിരിക്കുന്നവോ അവന് വിമക്തന്; 

ഇച്ഛയററവ൯. 

മായ -- മായയുടെ അധിഷ്ടാനചൈതന്ത്യം ടു ബ്രഹ്മത്തിന്െറ 

സാമാഃന്ൃര്രപം. ബ്രഹ്മപ്രതിബിം ബം...ഈശ.രന്. 

ഏവന്െറ സന്നിധിയില് അധിഷ്ഠാനവിശേഷം പ്രകാ 

ശിക്കുന്നവോ, രണ്ടെന്നു കാണിക്കുന്ന മായ .തനിയെതന്നെ നിവ 

ത്തിക്കപ്പെടുന്നവോ അവന് അദ്വൈതി. അധിഷ'ഠാന വീദശ 

ഷത്താല് ഉണ്ടാകുന്ന മായ ഉന്ടൊകുന്നയിടത്തു തന്നെ നിഷ്പ്ര 
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മായിപ്പോകന മായാ വിശേഷത്തില് നില്ലയനവന് - ഏകാന്തന് 
തൃപ്തിയടഞ്ഞു” ആനന്ദസ്വരൂപിയായി ഒഴിയുന്ന മായയുടെ 

സ്വരൂപം സുഖംം 

എല്ലാമുള്ളിലടങ്ങിടാതെയതു ഭാ-- 

വിപ്പേന് മഠം തോവമായ”- 
ച്ലെല്ലം പിച്ചയെടുക്കു,മെങ്ങു മകമുന്.- 

മൂലയ്ക്കിരുന്നമ്പൃരെ,. 

തെററിച്ചു,്ളതുകയ്കകലാക്കു, മതുവി-- 

ടപ്പക്വനോ, ലോകരായ? 

നീട്ടും കൈയ്യ്കെതിര് കയ്യുമ്ീട്ട,മിടമേ- 

തെന്നില്ലവന് തങ്ങവാന്ം ക്ക 

എല്ലാ........ഭാതെ-- മുകതന് തനിക്കൊഴിക്കേണ്ടതുകളെ തനി 

ക്കന്നൃമായി ബഹിഷ്ടരിക്കാതെ സര്വ്വവും ബ്ൃഹ്മമേ സ്വരൂപമായ 

സ്വസ്വരൂപത്തിനകത്തുതന്നെ സംഭവിക്കുനതെന്നറിയുന്നതി 

നാല്. ബഹിഷ്ടരിക്കാനേ അവനൊന്നമില്ലെന്നാവുന്നു. സവ്വവും 

സ്വസ്വരൂപത്തോടേകീകരണം ചെയ്തു നില്്ഛനാതീനാല് “ഏല്ലാ 

മുള്ളിലടങ്ങി? എന്നു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 

അതുഭാവിപ്പോോൻ-- ഇപ്പറഞ്ഞ പ്രകാശമീല്ലാത്തവന്. 

എങ്ങുമ........ ലാക്കും_.. എവിടെച്ചെന്നാലും ഉള്ളില് പ്രുവേ 

ശിച്ചു് സാധുവാണു താന് എന്ന മട്ടില് ഒതുങ്ങി ഒരു മൃലയിലിരി 

ക്ന്നപോലെയും എനാല് സന്ധത്യാസിയായ തനെ എല്ലാവരും 

കാണണമെന്ാഗ്രഹിച്ചു” മുന്ഭാഗത്തുതനൊ അപ്പകാഉം ചെയ്തു 

കൊണ്ടും മറവള്ളവരെ തെററിഭാരിപ്പിച്ചു അവരിരുനിന്നും വല്ല 

തും കയ്ക്രലാക്കിക്കൊള്ളും. 

ലോകരാ........നീട്ടും__യഥാര്ത്ഥ സന്ധ്യാസി മറവള്ളവ൪ 

വലിയേ കൊടുക്കുന്നതിനെ ആദരിക്കാന് മാത്രം താന് വാങ്ങുമെ 

നോേയുള്ള. അവനിലോകത്തു” ഒരു സ്ഥാനമുണ്ടെന്നും” ആര്ക്കും 

തോന്നുകയുമില്ല. 



ലി 

പുതുപ്പെണ്ണ്” ആദ്യമാദ്യം ഒളിച്ചുനിന്നു കാരൃങ്ങഥം സാധിപ്പ 

കൊള്ളുനപോലെ അനത്ഥം തരുന്ന ജഗത്തിന്െറ സാത്വിക 

ഭാവംകൊണ്ട്” രാജസതാമസങ്ങളെ ഒഴിവാക്കിയവരാണു” ഏല്ലാമു 

്ളിലടക്കിയവര്. 

തിരത്തബ്ലിത്തിരയിലലയാ- 

തന്നടുക്കപ്പലൊപ്പം, 

ചരത്താടുടം വിഷയമനമ-* 

ററാ, ത്മരുപം പ്രശാന്തം. 

വെററിക്കുള്ളോനതിനു കതികൊ-- 

ണ്ടുമ്മറപ്പറ൨ പോംപോല് 

തെററാതന്തദകരണമതുമുന്- 

നിശ്ചയത്താലൊഴിക്രു. ട്ട 

തീരാത്ത........ ശാന്തം. കടല്ക്കരയടപ്പിച്ുള്ള കപ്പല് തിര 

മാലകളാല് ഇളക്കത്തോടുക്ൂടി നില്ല. ഈ ഇളക്കം ക്രൂടാതെ 

നടുക്കടലില് നിശ്ചഞ്ചലമായിരിക്കുന്ന കപ്പുലിനെപ്പ്പോലെ 

നമ്മെത്തൊട്ടു നില്ലൂന്ന ദൂശ്യപ്രപഞ്ചവീഷയവുമായുള്ള സവ്പര്ക്ക 

ത്താല് ചലിച്ചു എന്നില്ലാതെ മനസ്സു വൃത്തിരഹീതമായും നിര്വി. 

ഷയമായ്യം ഇരിക്കുന്ന അവസ്ഥയില് പ്രതിതമാകുസ ആത്മസ്വ 

രൂപം അതൃന്തം പ്രശാന്തമായിരിക്കുന്നു. 

വെററിക്കു ......പോല് _. വിജയേഛ്, സംശയ രഹിതനായി 

അറവ്പ്റ൨ പ്രവൃത്തൃന്മുഖനായി കുതിച്ചു ചാടുമ്പോലെം 

മുന്നിശ്ചയം- ശൂഭാപ്ലിവിശ്വാസത്തോടുക്രടിയ നിശ്ചയാ 

ത്മീകബുദ്ധി. സ്വന്തം വീട്ടിലേയ്ക്കു പോകുന്ന ഒരാളിനു ചെന്നു 

കയറാന് വീടുണ്ടായിരിക്കുമോ എന്നു സംശയിക്കേണ്ടീയില്ലാത്ത 

വിധം ഉള്ള മുന്നുറപ്പു”, . 
നിര്മ്മലായ സാക്ഷാലൂ്ാര സന്നിധിയെ പ്രാപിക്കാറാകു 

സ്വോംം മായ വിജ്കംഭിച്ചിട്ടു” അതിന്റ അമിതമായ ശക്തിയെ 

ഫ്രദാനം ച്ചെയ്യംം ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുമ്പോഴം നാം, വൈരാഗൃ 
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മുണ്ടായി, മായയില് നിന്നുണ്ടാകുന്നു : സുഖമൂഃഖങ്ങം രണ്ടിനെയും 
ഒരുപോലെ തള്ളണം. ബോധത്തില്നിന്നും അരുളാകനന കര 

യ്ൂടുക്കുമ്പോം ഇതുകംം അനുഭവിക്കും, . അവിടെയാണു” വൈരാ 

ഗൃംവേണ്ടതു്, ജീവന് അസഹ്യം, സഹഫ്ൃം .. എന്നുള്ള തടത്തില് 
കരടി ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന. അതിനൊരു നിലയുമില്ല. ഒഴുകി! 

ഉപ്പ്യാഷ്ക്താണ്ടിരിക്കും, അസഷ്യം ഏറിവരുനാ അവസരത്തില് 

സ്ഹ്യൂമായിക്കൊള്ളൂം. സഹയം. എന്നുള്ള അവസ്ഥയെക്കൊണ്ടു 

ജീവന്െറ് ഒഴുക്കിനെ നിവത്തിയാല് ഒഴുക്ക് ഉള്ളിലോട്ടു തിരിയെ 

പ്പോകും. അസഫഹ്യൃങ്ങളെല്ലാം സഹൃമാവണം. അപ്പ്പോഠം സഫ്ൃ 

മല്ലാതെ മറെറാന്നില്ലാതെയാകും. 

സൂയ്യ്ങ്കല് നിന്നും മമ്മി ഭൂമിയില് വീഴുന്ന, ആത്മാവില് 

രീന്നും ജീവന്. വെളിക്കുവരുന്നു. സൂയ്യഠശ്മി പല. സ്ഥലത്തും 

വീഴുന്നുതില് ധവളിമയുള്ള മഴ്ണ്ില് വിഴുമ്പോം പ്രകാശിക്കുന്നു. 



അരികാരം 9 

വാസ്സനാക്ഷ്്യാ 

(പുനര്ജ്ജന്മത്തിനു ഹേതുവായ വാസന നിശ്ശേഷം വീട്ടുമാ 

റാതീരുന്നാരു സാക്ഷാല്്രാരത്തിനു ശേഷവും: സകള കേവലദോഷ 

അാംക്കിടയാകമമെന്നുള്ളതിനാല് അടുത്തതായി വാസനാക്ഷയത്തെ 

പ്പററീ പറയുന്നു.) 

താനം കൊള്ളാത്തവൈരാഗൃവുമെതുതരവും 

നല്ലതല്ല,ത്ര, കാട്ടില് 

കാണിക്കാരന്, ഗദാത്തന്, കഠിനതകലരും . 
കള്ളനും കേടിനാകാം; 

വാണാലെന്തെന്നിലയ്യ്യം വിഷയജഗ- 
ത്തൊട്ടിനിന്നാലുമെന്തേ? 

സ്ഥാനംജ്ഞാനിക്കുബോധംവിടുമിട,മവിടെ 

ക്കണ്ടപേരിവ്വവും കോം. 1 

വെയില് “മഴ മുതലായ പ്രകൃതീദോഷങ്ങളെ വകവയ്ക്രാതെ 

വമ്പൃമൃഗങ്ങളുടെ ഇടയില്, നാഗരികസുഖങ്ങളില് ഭ്രമിക്കാതെം: 
മരവുരിധരിച്ും മുലഫലങ്ങളശിച്വും കാട്ടില്തനെ കഴിഞ്ഞു. 

കൊള്ളുന്നതു കാണി ജനങ്ങളുഭട വൈരാഗ്യം. “പഥ്യാപഥൃങ്ങ 

ളിലുള്ള നീഷാക്കര്ഷയാല് എത്ര പ്രിയപ്പെടുതുകളെയും വെവത്തു 

കഴിയുന്നതു രോഗപിഡിതന്െറ വൈരാഗൃം. ശത്രുഭയംവിട്ടു ആ 
പത്തുകളെ വകവയ്ക്കാതിരിക്കുന്നതും മറവം കള്ളന്മാരുടെവൈ 

രാഗ്യം.. 

ആദ്യം, .പറഞ്ഞവൈരാഗ്യം എന്തും. പൊറവത്തു കഴിയുന്ന 

ഗുണമുള്ളതിനാലും രണ്ടാമത്തേതു” ഇഷ്ടാനിഷ്ടുങ്ങംക്കിടമില്ലാത്ത 

തിനാലും മൂന്നമേത്തേതു” തന്റെ ജ“വനെ തൃണവല് ഗണിക്കയാലും 
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ജ്ഞാനിയുടെ വൈരാഗൃവുമായി സാമ്ൃയമുണ്ടു". എന്നാല് ഒന്നും, 

അതതി൭ന്െറ നീമിത്തങ്ങളാലേല്ലെട്ടതായതീനാല് തുല്യമല്ലെന്നും 
വറഞ്ഞിരിക്കുന്ന 

പ്രപഞ്ചബോധം ഒഴിവായ ജ്ഞാനിയായ വിരക്തന് പ്രാപ 

ഞ്ചികകായ്യങ്ങളില് പെട്ടിരുന്നാലും ഒന്നിലുമേ പറവതലില്ലാത്ത 

വനായതിനാല് അവനെറ ആനന്ദ സ്വരൂപത്തെ ഫനിക്കുന്നില്ല. 

*എത്തൊഴിലൈച്ചെയ്യാലും മുത്തര്മനമിരുക്കും മാനമതിതി? 

“താന്? എന്നുദയമായതിനുശേഷം ഈ ശരീരാദിജഗത്തു 

കളെ കണ്ടുകണ്ടു അതില് തന്നെയായിത്തീരുമ്പോംം തനെ താന് 

(പൂ൪൮) സ്ഥാനത്തുനിന്ും തള്ളപ്പെടുന്നു. അതാണു ജനന 

മരണം. നാമര്രപാദിയായ മായയുടെ വുപവ്പടയ്കരകത്തു നാമിരി 

ക്കുന്നു. മായയ്ക്ു, നമ്മെ ഒന്നും ചെയ്യാന് കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും ഭാവ 

നമൃലം നാം തള്ളപ്പെടുന്നു. നാശരഹിതമായി നാമതിനകത്തി 

രിക്കുമ്പോം തനെ, ജനിക്കുന്നു, മരിക്കുന്നു എന്ന ഭാവനഭയ 

ഉളവാക്കുന്ന മായയുടെ വൈഭവം അത്ഭുതം. 

തന്നെ പ്രുകാശിപ്പിച്ഛാടലേ തനിക്കിതരങ്ങളെ പ്രകാശീപ്പീ 

ക്കാന് കഴിയൂ. അങ്ങനെ ഇതരങ്ങളെക്രുടാതെ തനില്തന്നെ 

സ്ഥിതിചെയ്യുനതാണു ജ്ഞാനം. 

നീരാവരണനഃയ ഗുരുവിന്െറ ശ്രവണം തെറ ശ്രോത്ര 

ത്തില് ബന്ധിക്കുന്നു. ആ ശബ്ദും ഇക്കാലത്തും ഈ ദേശത്തും സംഭ 
വിക്കുമ്പോം അപരോക്ഷാനുടടതിയെ പ്രദാനം ലെയ്യും. 

ഏതരുളിന്െറ സമീപത്തു നാം വസിക്കുന്നുവോ ആ 

അരും നമ്മില് പ്രവേശിച്ചു ആ അജം, ഈ അരും എനാ 

രണ്ടും മാററിയിട്ട് മുമ്പും പിമ്പും താനായിരിക്കും. ഈ അവ 

സ്ഥയ്ക്കു” ഗുരുതുരൃം എന്നു പറയുന്നു. 

തന്നെക്കണ്ടിട്ടു് തരങ്ങളെ കാണുന്നതു സാധാരണ. ഇതര 

അ്ങളെക്കുണ്ടിട്ടു് തനെക്കാണുന്നതു ജ്ഞാനം. .ഇതാരങ്ങളെ കാണു 

മ്പോം താല് തന്നേയയം കാണും. കാണുന്നില്ലാ എന്നതു ഭ്രാന്തി 

തുതു നിശ്ചയമായറിയയന്നതാണ വൈരാഗ്യം. 
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താന് പ്രകാശിക്കാതെ താന് പ്രവേശിച്ചു ഒന്നില് പിടിക്കും 
ഏന്നതു ഭ്രാന്തി, 

തനോോടുക്ൂടി തന്നിലിരിക്കാന് ഇതരങ്ങളുടെ ഒത്താശ 

വേണ്ടാ എന്നതു വൈരാഗ്യം. 

ഇഞാനരംം ഉള്ളതായ തന്ില് ഒരു വൃത്തിസംഭവിച്ചാലേ 

ശരീരാദി ജഗത്തില് ചേരുന്നുള്ളൂ. വൃത്തി എപ്പോഴും തന്നെവീട്ടു' 

അന്യമായിട്ടേ' ഇരി. വൃത്തിരഹിതമായ ഖഹ്മസ്വരൂപം ജ്ഞാനം. 

ഉദാ: കണ്ണുകൊണ്ട് ഇതരങ്ങളെ കാണുന്നു, ഏററവും 

അടുത്തു (കണ്ണിലുള്ളതു”) കാണുന്നില്ല. അവിടെയും വൃത്തിസംഭ 

വിക്കും. വൃത്തിസംഭവിക്കുന്നതു തന്നില് നിനംതരന്നെ. തനില് 

നിന്നുമാണെങ്കിലും വൃത്തി എപ്പോഴും അന്ത്യമായവയേ പ്രകാശി 

പ്പിഭ്ര. ആദ്യമായി നമുക്കു പ്രകാശമുണ്ടാകുന്നെങ്കിലും ശരീരാ 

ദിജഗത്തില് പ്രവേശിച്ചു” അന്പൃത്തിനെ കണ്ടുപോകുന്നു. 

ശരീരാദിജഗകത്തു മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന൯. ഇതു മാററമി 

ല്ലാത്ത ഒന്നിനെ ഉന്നിയായിരിക്കണം. മാററമുണ്ടാകാത്ത ഇങ്ങ 

നെ ഒന്നുണ്ടെന്നും അതിനെ നാം പ്രാപിച്ചാല് ശരീരാദിജഗ. 

ത്തിന്െറ മാഠറത്തില് നിനും നിീവര്ത്തിക്കാമെന്നും തീര്ച്ഛയാ 

ക്കാം, നിശ്ചലമായ. ഒന്നുണ്ടെങ്കില് വൃത്തിസംഭവിക്കാതിരിക്കും 

വൃത്തിക്ൂടാതെ തന്നില് നിച്ലയന്നനില ജ്ഞാനാതീതനില. 

ജ്ഞാനം തന്െറ സ്വരൂപമായി നില്ക്കുന്നു. തന്െറ സ്വ 

രൂപത്തില് നില്ക്കുനതിര് ശരീരാദിജഗത്തുതകുന്നു. ശരീരാ 

ദിജഗത്തുള്ളപ്പോഠം വൃത്തിസംഭവിക്കണം. ഇങ്ങനെ നിശ്ചല 
മായും നിരാവരണമായും ഉള്ള തന്െറ സ്വരൂപത്തെ അറിയുനാ 

വിവേകമാണു” ജ്ഞാനം; അതായതു” ശരീരാദിജഗത്തിലുണ്ടാകുനാ 

വൃത്തി. 

എപ്പം വൃത്തിക്രടാതെ തന്നില് നില്ലയന്നുവോ അതു 

സതൃസ്വരൂപമാകുന്നു. ഈ സത്യം എത്രത്തേളേം ബാഡൃത്തില് 

പോകന്നു അത്രത്തോളം അസത്ൃമാകാനേ തരമുള്ളൂ, അത്രത്തോളം 
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അസതൃകോരം കൊള്ളുന്നു. നിശ്ചലമായ തന്െറ . സ്വരൂപം 

വിട്ടു” ബാഹ്യമായും ആന്തരമായ അവസ്ഥയെ വിട്ട് ബാഷ്യമാ 

കാതെയും വരുന്നു. സത്യത്തില് തനിക്കു” ആന്തര ബാഫ്യങ്ങളില്ലം 

ഭ്രാന്തി വൃത്തിമുലം ഉണ്ടാകുന്നുതാണു'ം സത്തുചിത്താനന്ദം 
സ്വരൂപമായി നില്ലയന്നിടത്തു” ട്രാന്തിയില്ല -. ബൊഫ്യവുമീല്ല. നാമ 

യ്രപവും ചേര്ന്നു” സത്തു ചിത്താനന്ദം സ്വസ്വരൂപമായി നില്ല, 

ന്നിഭത്തു” ആന്തബഹ്ൃങ്ങളുമില്ല 

നമേരൂുപം ബാഫൃമായതുകൊണ്ടു് സത്യാസത്യ വിവേചന 

ത്തില് അസതൃമില്ല., . സത്യം തന്നെ സത്യം. സത്യം വൃപ്ലോി 

യോടുക്ടടിയതാണും സത്യം വ്യാപ്ലീയാല് ' സ്വരുപമാകുന്നും 

അതുമൂലം നിവൃത്തി എന  വൃത്തിരഹിതാവസ്ഥ ഏര്പ്പെടുന്നു. 

ജര അവസ്ഥയില് അസതൃത്തിനിടകൊടുക്കാതെ നിവത്തിച്ചിരി 

ക്കുന്ന ൪൭൯൨ നിത്ൃയസതൃസ്വരൂപവും സച്ചിദാനന്ദവുമാകുന്നു. 

വൈരാഗ്വം--സാധാരണം--വിശേഷം. 

1, നനോത്വമായ നാമരൂപത്തില് ഏകീകരണം ഭനരിട്ട് 

അതിലൊരു സ്ഥിരതയുണ്ടാകുന്നതു. സാധാരണ വൈരാഗും -. 

“പ്രാണികളെല്ലാം പരബ്രഹ്മനിമ്മലബിജും" എന്നതുപോലെ 

8, ജ്ഞാനാകാരത്തെക്കൊണ്ടതു _. തന്നില് നിന്നും വൃത്തി 

യുണ്ടായി അന്ൃത്തെ വിഷയമാക്കി പ്രകാശിപ്പിച്ചു” അതുതിരിയെ 

തന്നില്. വരേണ്ടതിലേയ്ക്കു” താനൊന്നും ചെയ്യേണ്ടതില്ല എന്നുറ 

യ്ക്ുമ്പോം ഉണ്ടാകുനാ ദ്ൂഡ്ധതം 

ഭാവനകൊണ്ടു് ഭാവനയററതിനെ അറിയാന് കഴിയുക 

യില്ല. ഭാവനകൊണ്ടു” സാക്ഷാത"ക്കാരം അപൂര്ണ്ണ്ുമായിരിക്കുകയും 

ചെയ്യുന്നു. 

വൃത്തിരഹിതമായി സ്വസ്്ഥാനത്തു നില്ലമ്പോം അതു 

തന്നെയാണു ജ്ഞാനത്തോടുക്രടിയ വൈരാഗ്യം. 

പേരിമ്പം. കുഞ്ഞ പേരഷ്ക്ലാ തിന്നുന്നതു ചലിററിമ്പം. 

പേരിവ്വത്തില് സ്വരൂപംക്രടി കാണം, പേരിമ്പത്തില് മറ്റൊന്നും 
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ചേര്ന്നിട്ടില്ല. ഒററവസ്തു. വേറെ വല്ലതുമുണ്ടെങ്കിലേ ഏകം -- 

രണ്ടു --എനുതുണ്ടാക്രം എവിടെ നോക്കിയാലും അന്യമില്ലാത്ത 

തന്നെയേ കാണുന്നുള്ളു. അന്പൃമില്ലാത്ത അവസ്ഥയില് തന്െറ 

൧മുകത്വവും പൊയ്യ്യോകുന്നു. രണ്ടെന്നു കാണാനില്ലാത്തതുകൊണ്ടു? 

പേരിമ്പമേ സ്വരൂപമായി. അതിരു താന് എന്നു നില്ക്കുന 

സ്വരൂപം മാനം. താന് പരിമവ്വപം. നാമയൂപ ശരീരാദിജഗത്തു 

സംസാരം കൊണ്ടു താന് എന സ്വരൂപത്തില് നില്ക്കുന്നതു 

മാനം. 

താന് ച നാമര്രപം പ- സംസ്കാരം. 

താന് എനുതും വിടൂുതു മാനാതീതം. അപ്പോം നാം 

നമമ്മേ മാത്രമ. കാണ്ഠ, നാം നമ്മില് തംനായിരിക്കുനന ഈ 

അവസ്ഥ നമ്മില് സംഭവിക്കുന്നു. 

വീഷയ നാനാത്വങ്ങളെ വിഷയ ഏകത്വംകൊണ്ടു കളയു 

മ്പോം തന്െറ വൃത്തിക്ക്” ഒരു ലഫുത്വം ഉന്ദൊകുന്ുു. അവിടെ 

നിങ്ങളുടെ സ്വയൂപം നിരാശ, കാലിലെമുള്ളൂ കയ്ക്തിലെപ്പോലെ, 

ഇവിടെ ഏകത്വബഡ്ത്വം ഏനാ ഭാവനയില്ലം 

ഏകത്വം -- അനേകത്വം പ- ഭ്രാന്തി ഇവ നശിച്ചു നിരാശയു 

ണ്രായാല് അതു ബ്രഹ്മാകാര വൃത്തി. അഹം വൃത്തിയുമാണു. 

അവിടെ സാക്ഷി സ്വയം പ്രകാശമായി നില്ലുന്ന. 

ബ്രഹ്മാകാരവൃയത്തി ഫലാപേക്ഷയില്ലാത്തതിനാര അഹം 

വൃത്തി. അന്ത്മകരണ ചിഭാഭാസന് സാക്ഷിയുടെ സ്വയം പ്രകാ 

ശത്തില് ഒന്നെന്നും ണ്ടെന്നും അറവ് സ്വയമായി പ്രകാശി 

ക്കുന്നു. അപ്പോം അഹം ബ്രഹ്മാസ്മ സ്വയമേവ പ്രകാശിക്കുന്നു. 

ഇതു സാക്ഷാത് ക്കാരം. 

അന്തദകരണചിഭാഭാസന് ബാഘ്ൃമറ്റു ആന്തരമായി തനിയെ 

ബ്ലഹ്മാകാരവും കൊണ്ടു” സാക്ഷിയായി. സ്വയം പ്രകാശിക്കുന്നു. 

ബ്രഹ്മാകാരം ആന്തരവുത്തിയായി നിന ചിദഭാഭാസന് “അന്ധ 
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മീല്ലം അവന് സത്തുചിത്താനന്ദ പരീപൂര്ണ്ണുനായി അഹം 
വൃത്തിയോടുക്രടിയിരിക്കു ന്ന. 

ഇവിടെ സാക്ഷിയും ചിഭാഭാസനും ഒരുമിച്ചു പ്രക്മുശീ 

ക്കുനാ. അന്തടകരണത്തിന്െറ ബ്രഹ്മാകാരവയ,ത്തികൊണ്ടുമാത്രം 

സാക്ഷാലല്ാരമുണ്ടാകുന്നില്ലം അതിലേയ്ക്ക് അന്തഭകരണത്തിന്െറ 

ബ്രഹ്മാകാരവ്ൃത്തി സംഭവിച്തു ഫലാഭപക്ഷയില്ലാതായാലുള്ള 

അഹംവ്ൃത്തി സംഭവിക്കണം. 

ബ്രഹ്മാകാരവ്ൃത്തി -- ഫലാപേക്ഷ ച സുഖോദയം (ഉൃദയമു 

ണ്ടായാല് ക്ഷയം സംഭവിക്കുന്ന) ഫലാപേക്ഷ ബ്രഹ'്മാകാര 

വൃത്തിയെ തടഞ്ഞുനിവത്തുന്ന. 

ബ്രഹ"മാകാരവൃയത്തി - ഫലാപേക്ഷയില്ലായ'മ ഛ നിരാശാ 

സ്വരൂപം. സ്വരുപസുഖത്തെ ഉന്നിനില്ക്കുന്നു. ബ്രഹ്മാകാര 

വൃത്തി ആശയററവഴിയിൽക്രടി നീരാശാസ്വയ്രപത്തിരചേരുന്നു. 

അങ്ങനെ അടയുനാസ്ഥലം പേരിമ്പം. അവിടെ അവന് അവന്റെ 
നിലഷ്കു” മുമ്പിനാഭല നിന്നിരിക്കനതിനാര ഏതവസ്ഥയിലി 

രുന്നാലും ആര്ക്കും ഒന്നും പറയാനില്ല. 

എല്ലാവേദ, മതങ്ങളും സരസമായ” 

വാഴ്ത്തുന്ന ഗാ൪ഹസ്ഥൃമി- 

ന്നീല്ലാതെങ്ങനെ മാററിടാനതു നിവര്- 

ത്തിക്കാനുമെന്തന്പൃമായ” 2 

ട്രാത്തിജ്ഞാനമറത്തുവിട്ട ശിവനോ- 

ടൈകൃപ്പെടും ഭാവവും 

താണ്ടിത്താന് ശിവനായിരിക്കിലൊഴിയും 

തങ്കല് പിറപ്പ്പൊക്കെയും. 

സാക്ഷാത് ക്കാരത്തിനുപയോഗിക്കുനാ എല്ലാ വേദമതങ്ങളും 

ഗൃഹസ്ഥാശ്രമത്തെ സ്തൃതിക്കുന്നു. കടും ബത്തോടുക്രടിയിരിക്കാതെ 

അതിനെ നിവത്തിചെയ്യനാതെങ്ങനെ ? 
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നീ ശീവമാണു” എന്ന പറയാതെ നീ അതായിരിക്കുക 

യണേ വേണ്ടെതു"*, 

സംസാരം വെടിയും മനസ്സിലവശേ-- 

ഷിക്കുനനതിന് വാസനാ, 

മരനംകൊണ്ടു മനസ്സുടക്കിലവശേ- 

ഷിക്കുന്നു തത”ബോധവും, 

ബോധം മാറിസുഖം ഭജിക്കുവതുമ- 

ററായ'", വുണ്ണനാണെന്നു താന് 
തോന്നും വാസനയും തുറന്നുശിവമാ-- 

വാതായഭത മേവധേചനം. ി 

വിഷയങ്ങളെ നിവത്മിക്കുന മനസ്സില് വിഷയവാസന 

അവശേഷിച്ചുനിൽക്കും. ഇതു മോചനമാകന്ില്ല. മനസ്സു 

മായുന്നിടത്തു ജീവബോധം എഴുമ്പിനിരക്കുനതിനാല് മോചന 

മല്ല ജീവബോധം നീങ്ങുന്നിടത്തു” സുഖത്തിന്െറ അനുഭവം 

തോന്നുന്നതിനാല് മോചനമല്ല. സുഖാനുഭവം മാഞ്ഞാല് മോച 

നമാകുമോ എന്നുകേട്ടാല്, സുഖാനുഭവം മായുന്തിടത്തു” താന് 

പൂര്ണ്ണുനായി ഏന്നു തോന്നുന്ന വാസനാവ!ശേഷം അവശേഷിക്കു 

ന്നതിനാത, അല്ല. 

അപ്പ്പോം മോചനമെന്താണു" ? താന് ഉഇപ്പോഠം പൂര്ണ്ണ 

നായി എന വാസനയുമില്ലാതായി, താന് ഒരു കാലവും പൂര്ണ്ണ 

നല്ലാതായിരുന്നീട്ടില്ലെസനവിധം “ശിവം ആവാതെ ആയിരിക്കുനാ 

താണു”. 

വിടുക അല്ലെങ്കില് ഒഴിക്കുക എന്നുള്ളതില് പൂര്ണ്ണ. ത്യാഗ 

മില്ല കാരണം ഒന്നിനെ തൃജിക്കുമ്പോറം മറവള്ളതു തലഭപാക്കും. 

മററള്ളതുകളെ തൃജിച്ചിടട സുഖമായിരിക്കാമോ എന്നകേട്ടാരു 

ഇല. . വൃത്തികം പൂര്വ്വാധികം ശക്തിപ്പെട്ടവരും, 
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മനോവൃത്തികൊണ്ടമാത്രം നിയന്ത്രിക്കാമോ? സാഭ്ധ്യമല്ല. 

അവിടെ വൃത്തികളെ  അമത്തി അതില് തനെ ഇരിക്കേണ്ടിയി 

രിക്കുന്നു. ഗുസ്തിക്കാരന് ഒരുവനെ അമമത്തിയിട്ടിരുന്നാലെന്നതു 

പോലെ മനസ്സിനു ഭാരവും ക്ലേശവും - ഉണ്ടാകും. ഒടുവില് 

താങ്ങാന്പാടില്ലാതെ വരും. അണയില് വന്നുനില്ക്കുന്ന വെള്ളം 

അണയെപ്പൊട്ടിക്കും പോലെ. 

നിവ്ൃത്തിയെന്ന സങ്കല്പം മുലം ഏതാണ്ടു കാര്യങ്ങഥം നടക്കു 

ന്നുവെന്നേയളള്ു. ഉദാ: - എണ്ണയില് ഇടൂ തിരി ഏത്രനേരം കത്തു 

മെന്നുണ്ടു. എണ്ണുയിരു പെട്രോ0ം ക്രടി ഒഴിച്ചാലോ? ഫലം: 

1. ഉണ്ടായിരുന്ന കത്തലിനെ കൂട്ടുന്നു. 

5. കത്തുന സമയത്തിനന്െറ ദൈര്ഘ്യത്തെ കുറയ്ക്കുന്നു. 

നീവൃത്തിയെനു ഭാവേന ചെയ്യുന്ന യതാത്താരു ഈശ്വര 

സല്ലം മൂലം നടക്കേണ്ടതിനെ ക്രട്ടുകയും കുറയ്ക്കയും ചെയ്യുന്നു. 

ഈശ്വര സകങ്കല്ലത്തോടുക്രടി ജീവസങ്ല്ലം സ്വതേ ചേന്നകൊള്ളു 

ന്നതു നിവൃത്തി. 

മായാഭോഗസമുഭ്ധിചുഴ്ന്ന ൃപനായ” 

വാണും സുഖാസക്തിയിൽ 

തോയാതന്ത്യനിറം പെടാത്ത മണിപോല് 

മേവുനവന് മുക്തനാം; 

തോയാനാകില് നിചത്തുവീണവിതമേല് 

വേരദംരിക്കും വിധം 

മായാമോഹമുദിച്ചു കര്മ്മുമുളവായ* 

ഇന്മത്തിനാളാക്കിടും. ട് 

തോയക-_മുങ്ങിപ്പേവുേക. രത്നം, തനെ അടുത്ത, വണ്ണ 

ങ്ങം ഒന്നിനെയും പററിനില്ല്രാത്തപോലെ, തനെ വലയം 

ചെയ്യുന്ന സുഖഭോഗങ്ങളില് ആസക്തനാകാത്തവന് മുക്തനാണു". 

ഒററക്കുടഷ്ണ്ുടിയില് വാണുപുലര്സ്നീടുന്നോര് 

തെററായ” പൂലത്തിവരുമെങ്ങനെ ഭദദമുള്ളില് 
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എങ്ങും നീറഞ്ഞൊരരുളില് നിഴലൊന്നില്വാണോ... 

രിങ്ങിന്ദ്രിയാദി വിഷയങ്ങളറിഞ്ഞുമെന്തേ ? 

ചേറില്പതിച്ചപെടിപോലരുളിങക്കലെല്ലാം 

മാവം, പരുന്തു,നിഴല് തൊട്ടുവിടും കണക്കും. 9 

രാജ്യത്തിനുള്ളില് ഉള്ള ഭേദചിന്തകളെന്നും രാജാവിനെ 

ബോധിക്കാത്തതുപോലെ സകല ജീവന്മാരും, അവരുടെ അത്തഃക 

രണേന്ര്ര്യാദികളില് തോനുന്ന ഈ ശരീരാദി ജഗത്തും മായയു 

മെല്ലാം തന്നെ അരുളിന്െറ വിലാസം മാത്രമാണെന്നു കാണുനാ 

മുക്തനു” ഈ ദൃശ്യപ്രപഞ്ചം വിഷയമായി നിന്നാലൂം അമ വനെറ് 

സതൃസ്വരുപത്തെ ഫനിക്കുന്നില്ല. ചെളിയില് പററിയ ധൂളിയും 

ചെളിയായിപ്പോകന്നപോലെ മുക്തനില് എല്ലാ വിഷയങ്ങളും 

നീര്വിഷയങ്ങളായിപ്പോകുന്നു. പരുന്തിനെറ നിഴൽ കങ്ടുടനെ 

തന്നെ മറഞ്ഞു പോകുന്നപോലെ മുക്തന് കാണുന്ന വിഷയങ്ങളും. 

നെയ്യുണ്ടുക്കുന്ന നായ് പോല്, ജലമതില് തലകിഴ്- 

കച്ലായപോൽല്, മൈപൂരട്ടി... 

ച്ചെയ്യം കണ്ണിന്നു മൊത്തി,ല്ലറ മതിലനിശം 

വിജ്ഞരും വാണപോരും; 

മാറ്റേറെക്കുററിരുട്ടിരുച്ഛിതറിന മണീപോതൽ, 

മായയിൽ പ്പെട്ടിരുന്നും, 

കെട്ടെന്നാം മറവസര്വ്വം പൊരുളിനുമിണയാ-- 

കാത്തൊരീവസ്തു ദിവ്യം. 0 

നായ്, നെയ്യണ്ടാലും പഥ്യമല്ലാത്തതിനാൽ കക്കീക്കളയന്ന 

പോലെ ജ്ഞാനി തനിക്കിഷ്ടുമല്ലാത്ത വിഷയാദികളെ അവ 

ഏര്പ്പെടടയടനെ തനെ വിട്ടുകളയന്നും അതിനാല് ജ്ഞാനി 

യുടെ നിജസ്വരൂുപഭത്ത ഹനിക്കാന് ഈ ശരീര പ്രപഞ്ചാദി 

കാംക്കു കഴിവില്ലാതെ പോകുന്നു ജലത്തില് വസ്തൂക്കളുടെ പ്രതി 

ച്ല്രായ തലക്ഴായിക്കാണപ്പെടുന്നപോലെ താ൯ ഈ ശരീരത്തില് 
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ഇരിക്കുന്നതു തന്െറ സതൃനിലയ്ക്ക? നേരെ ഏതിരായിട്ടാണെന്നും 

ഇ്ഞാനി കാണുന്നു, 

മറവമ്ളവരക്കു” അഴകായി തോന്നീയാലും കണ്ണില് പുരട്ടിയ 

കരി തനിക്കു കരിയായിട്ടുതന്നെ തോന്നപ്പെടുന്നതുപോലെ, മറ൨ 

്ളവരുടെ കണ്ണില് കുടും ബിയായിക്കഴിയയനാ ജ്ഞാനീ തന്െറ 

പ്രായബ്ലവാസനയേയ്യം ഒഴിഞ്ഞുതന്നെ ഇരിക്കുന്നു. 

ഇരുട്ടി ക്രടുതല് തെളിഞ്ഞുപ്രകാശിക്കുന്ന രത്തത്തെ 

പ്പോലെ അതൃന്തം അസത്താണെന്നു താന് അനുഭവത്തിലറി 

യന്ന ഈ പ്രപഞ്ചത്തില് ജ്ഞാനി ക്രടുതല് പ്രകാശിച്ചുകാണും. 

ജ്ഞാനി, ജ്ഞാനിയായിരമ്തിട്ടുതന്നെ ഈ മിഥ്യാപ്രപഞ്ച 

ത്തെവിട്ടുമാറാതെ ഈ നശ്വരത്വത്തില് അനശ്വരനായി, അജ്ഞാ 

നികാം ക്കൊത്തവനായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ വളരെവിശേഷമാണു'. 

ശരീരമില്ലാത്തവന് ആഹാരം കഴിക്കുന്നതും ശരീരമുമ്ളവക്കൊപ്പം 

കര്മ്മങ്ങം ചെയ്യുനാതും വിശേഷമല്ലേ. ഒരു പുരുഷന് സ്റ്ീയാ 

യിട്ട നടിക്കുമ്പോം കേശാദിപലതും വച്ചുകെട്ടിക്കൊള്ളനാതി 

നൊലപ്പുമാണു", ജു് ഞാനി, തനിക്കില്ലാത്ത ശരീരാദികമള, അതും 

അടുത്തിരിക്കുന്നവനറീയാതെ, വച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതു”. 

തട്ടൊന്നേ തുടയിങ്കലൊക്കുമുണരാ-- 

നും വിന്നുറങ്ങാന൯ുമേ, 

പററീട്ടം സ്ഫടികത്തിലെന്ന നിറമാ-- 

രത്തത്തിലും പറ൨മോ ? 

മറവള്ളോക്കിണയായ'ത്തിരഞ്ഞ :തിരുട--? 

ന്നൊപ്പും, തനിഴച്ചങ്കിലും, 

മറവള്ളോര്ക്കുസമന് കുടുംബനടനാം 

ജ്ഞാനിക്കു മേരു ജന്മടമാ? വ് 

ഉറക്കുക, ഉണര്ത്തുക . എന്ന് രണ്ടു വിപരീതഫലങ്ങം 

കൈവരത്താനും തുടത്തട്ടത. ഒന്നുമാത്രം ഹേതുവായിരിക്കുന്നു. 
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ഒരു കടുംബിയായിരനു സംസാരജീവിതം നയിക്കുനവന് 

മിഥൃയയടെ തികവില് നി ന്നുകൊണ്ടുതനെ തആ മിഥൃയയടെ സത്യ 

ത്തെ അപരോക്ഷമായി അറിയുന്നു. മാതുതന്നെയാണു് സാക്ഷാ 

ത്ക്കാരവും. കരേണം, അറിയാന് മറെറാരു സതൃവുമില്ലന്നതുത 

നെ, ഇതാണു കഡുംബ്ജീവിതത്തിൽെറ യഥാത്ഥ ഉദ്ദേശം. 
മറിച്ചു, പുനര്ജ്ജന്മങ്ങറംക്കു ഹേതുവായി നിതൃനരകത്തെ ഒരു 

ജീവാത്മാവിനുണ്ടാക്കിക്കൊടുക്കുന്നതും ഈ സംസാരജീവിതം 

തന്നൊെയാകയാലാണു” അതിനെ തുടത്തട്ടലി"നോടുപമിച്ചുതു”. 

മോഷ്ടാവിനെ പിടിക്രടാന് മറവള്ളവര് ശ്രമിക്കുമ്പോംം 

ആ മോഷ്ടാവും ത്രന്നെ മററാരും മനസ്സ്ിലാകാത്തമട്ടിരാ) മറ൨ 

ള്ളവരോടുക്ൂടിച്ചേര്ന്ന” മോഷ്ടാവിനെ അന്വേഷിച്ചുകൊള്ളുന്നു. 

ജ്ഞാനിയും ലോകവൃവഹാരങ്ങളില് അജ്ഞാധികാംക്കൊപ്പം 

പ്രവത്തിച്ചുകൊള്ളുനതീനാല് അവനെ വേര്തിരിച്ചറിയാന് എളു 

പ്പമല്ല. ജനമൃതികളില്ലാതെ, ഈ പ്രപഞ്ചവിഷയവും ഇല്ലാത്ത 

നിത്യ, സത്യ, ബ്രഹ്മസ്വരൂപമായിത്തനൊെ ഇരിക്കവേ ജു 

മിഥ്യാസ്ൃഷ്ടിയോടുക്രടിച്ചേന്നിരിക്കാനും കഴിയുന്ന വൈഭവത്തില്, 

മിഥ്യാസത്ൃയങ്ങളെ ഒരു കയ്യില്തന്നെ വ്യൂ പന്താടാന് കഴിവുള്ള 

ജീവമുക്തന് ഇനിയൊരു ജന്മം എങ്ങനെയുണ്ടാകം? 

കടുംബനടന് __ (കുടും ബക്രുത്താടി) സത്തുചിത്താനന്ദമായ 

തന്െറ കടുംബത്തില് നിന്നു ക്രത്താടടനനവന്. 

(മുലഗ്രന്ഥത്തിൽ കുടുംബനടനെ * കുടും ബക്രുത്താടി * 

എന്നാണു” വിശേഷിറപ്പപിച്ചിരിക്കുന്നതു“. ഈ ഗ്രന്ഥത്തിന്െറ 

മുഖവുരയില് (പുറം 33) ഈ ഭാഷാനുവാദകന് തന്െറ ഗുരു 

വിനെ സൂരിക്കുന്നിടത്തു” കടുംബെക്രുത്താടി. എന്നു പറഞ്ഞിരിക്കു 

ന്നതു” ഈ പലൃത്തില് വിവക്ഷിക്കുന്നതുപോലെയുള്ള ഒരു കടുംബ 

ശ്ൂത്താടിയെത്തന്നെയാണു'.) 

ബ്രഹ്മം.നിതൃസ്വാതന്ത്രം; മായ-- ആശ്രയസ്വാതത്ത്യം; 

സ്ഫടിക സാധാരണ ഈ (ജഡ) സ്വരൂപം; രത്നം -വിശേഷ 
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ആത്മസ്വരൂപം. നിത്യ സ്വാതന്ത്യമായ സത്തു പിത്താനന്ദം 

ക്പ്പ്പോഠം സാക്ഷാത് ക്കരിക്കുന്നു വോ അപപ്പാഠം മായ ആവരണ 

രഹിതമാഃയിപ്പ്പോകുന. വിക്ഷേപത്തെ വിട്ടിട്ട്” ആവരണമാ 

ഞ് മായ സുഷുഷ്ണിയില് നില്ലന്നതു്, ബ്രഹ്മം... ആകാശം; 

ഏകരടസ്ഥേന്---വായു; ജീവന് --ചുഴലിക്കാറവ്. 

പററീടും പൊടിയെപ്പുറത്തി വിടുമ-- 

ക്കാറെറനാപോൽ ജ്ഞാനിയും 

പററാടതവിഷയങ്ങാം തൊട്ടവിടുമേ 

സംസാരമധ്ൃത്തിലും; 

നിങ്ങാതാടിയടങ്ങിടുനാ വെളിപോല് 

സ്വന്തം സ്വരൂപസ്ഥനാ-- 

'മേകാന്തന് പൂനരെങ്ങിരുന്നു മതിനാ-- 

ലെന്തുണ്ടു ഭൂംശംവരാന്ം 8 

കാറവ” പൊടിപടലത്തെ തൊടാതെ തൊട്ടു പറത്തുണണം 

അതുപോലെയാണ്” ഗാര്ഫസ്ഥൃത്തില് കഴിയുന്ന ജ്ഞാനി കുടും 

' ബവൃവഹാരങ്ങളേയും ലോകാദിവിഷയങ്ങളേയും സ്റ്റര്ശിീച്ചിരു 
ന്നാലും അവയുമായി യാതൊരു ബന്ധമോ സ്പൂരശമോ ഇല്ലാതെ 

കഴിയുനാതു”. 

ഏതു കൊടുങ്കാറവം ആകാശത്തില് ഉണ്ടായി അതിനു 

ളില് തനെ അഴിയുന്നു. കൊടുങ്കാററിന്െറ ചലനത്തോടുകൂടി 

ആകാശം നീങ്ങുന്നില്ല. ചലിക്കുന്നില്ല. അതുപോലെ ഇക്കണ്ട 

ശരിരാദിജഗത്തുക്രം അറിവേ വടിവായ തന്െറ സ്വരൂപത്തില് 

നിന്നുമുണ്ടായി സ്വരൂപത്തില് തന്നെ അഴിഞ്ഞുപോകുന്നവനാ 

യിരിക്കുന്ന ജ്ഞാനി. എല്ലാം തന്നിലുണ്ടായിീ അഴിഞ്ഞാലും 

അവയിലൊന്തിലും താനില്ലാതെ നിവ്വികാരമായിരിക്കനാ ആകാ 

ശത്തെപ്പോലെ തന്തില്നിന്നു മാത്രം ഉണ്ടാകുന ജഗത്താദി 

ആര്്പയപാരൂപങ്ങളെല്ലാം തന്നിലും താന് അവയിലും എലല്്പോഴും 

“ചേമര്ന്നതനെയിരനാലും തനിക്കവയുമായി യാതൊരു സ്റ്റ൪ശവു 
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മില്ലാതെ എപ്പോഴും നിര്പ്പികാരനായിരിക്കുനാതാണു" ജ്ഞാനി 
യുടെ അവസ്ഥ. 

വിചാരം, ചിന്ത, ബോധം, അതും എന്നുള്ള അവസ്ഥയെ 
പ്രാപ്പിക്കേണ്ടതു ഭ്രാന്തിനാശത്തിനാണു. സ്വരൂപസാക്ഷാല്ല്ാ 

രത്തീനല്ല. എള്ളു, നട്ടാല് ചെടിയായിം വൂത്തുകാച്ചാല് 
എസണ്ണുയിലിരിക്കുന്നു. എണ്ണയുള്ള എക്ളിനെ നട്ടതു കൊണ്ടു 
വീണ്ടും വൃവായും കായായും തീന്ന, വീണ്ടും എള്ളില് നിന്നും 
എണ്ണു എടുക്കേണ്ടിവരുന്നും വഭാനവിനെ ഇംഛിച്ചതു കുറവുള്ള 
തുകൊണ്ടാണ്”. എള്ളചെടിയില് എങ്ങും വ്യാപിച്ചിരീക്കുന്ന 
എ്ണുയെപ്പപോൊലെ എങ്ങും എപ്പോഴും വ്യാപകനായിരിക്കുന 

ജ്ഞാനിക്കു് മുന്പുപറഞ്ഞതുപോലെ വിചാരം, ചിന്ത, ബോധം, 
അരും എന്നുള്ള അവസ്ഥാക്രമങ്ങളെ പ്രാപിക്കേണ്ടതായിട്ടിളൂ. 

ഭിവൃന്സുന്ദരമുത്തി, ചേരദൃപരും 

ചോഴാദിമു൯മന്നരും 

കൈവല്യന് ചെവതൊണ്ടര്, ദേഹനെറിയില് 
കണ്ണുററകണ്ണപ്പനും 

ഏവംജ്ഞാനികളിജ്ജഗത്തിനനുയോ-- 

ജിക്കുംകഡുംബസ്ഥ്രാ-- 

യാവര്ണ്ണാശ്രമമാചരിച്ചുമതിലൊ- 

ട്ടില്ലാതെവാണീടിനാര്ം 9 

ഭിവ്യ൯........ മാ ചരിച്ചും__സുന്ദരമൂത്തിനായനാര്, ചേര 

മാന്പെരുമാം നായനാര് ശെങ്കട? ചോഴനായനാര്, പുകം 

ചോഴനായിനാര്, ചെവത്തൊണ്ടനയനാര്, കണ്ണപ്പനായനാര്, 

തിരുനീലകന്നെനായനാര് തുടങ്ങിയവര് ഗൃഫസ്ഥാശ്രമത്തിലി 

രുന്നു തരന ശരീരത്തെ തൃജിച്ചവരാണ്'. അവര് വര്ണ്ണാശ്രമ 

ധര്മ്മങ്ങാം ലോകത്തിനായിക്കൊണ്ടനുഷ്ടിച്ചിരനവരുമാണു. 
ഇപ്രകാരമുള്ള കുടുംബജീവിതം അവരുടെ സതൃസ്വരൂപത്തെ 

ഉത്തേജിപ്പിച്ചിരന എന്നല്ലാതെ പുനര്ജനനത്തിനു ഛേതുവാ 

യിരുന്നില്ല. 



ള 

ഇതരങ്ങളോട ചേരാതെ ഒഴിവുതന്നോടു ചേരുമ്പോംഎല്ലം 

തന്നിലൊടുങ്ങുന്നു. ജ്ഞാനിഒന്നിനേയും തള്ളകരയാ കൊള്ളുകയോ 

ചെയ്യുന്നില്ലം ഏതിനെ ഒഴിക്കാന് ഇചഛയുണ്ടാകുന്നുവോ അതില് 

പഠവതലുണ്ടാകും. അതുകൊണ്ടു” ഒന്നിനേയും ഒഴിവാക്കാന് 
ശ്രമിക്കേണ്ട. ഇതരങ്ങളെ ചുടുപിടിപ്പ്പിക്കാനുള്ള അഗ്നി അപ്ര 

കാരം ചെയ്യാതെ തന്നോടുമാത്രം ചേരന്നു നില്ലനാതുപോലെ 

താൻ അന്നൃത്തോടു ചേരാതെ, ഇതരങ്ങളെ . ഒഴിക്കാന് 

പോകാതെ. തന്നിരതനെ നിനാപ്പോഠം തന്നിലൊഴിഞ്ഞു. 

അതായതു” എല്ലാ ഒഴിവുകളും തന്നിലൊടുങ്ങി. ഈ ഒഴിഞ്ഞു 

എന്നുള്ളതിലൊടുക്കമിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടു" ഒഴിവുതന്നെ. ഒടു 
ക്കമാകന്നു.. 

ഒഴിവുതനിലൊഴിഞ്ഞു . ഒടുങ്ങുമ്പോം അതുതന്നെയാണു" 

ഒഴിവിലൊടുക്കം. 



അരികുരം 10 

സനാതനത്ചവം 

ഭ്രാന്തീകാലത്തു സങ്കല്ലത്താല് തോന്നപ്പെട്ട ആരോപ്പിത 

പ്രപ്പഞ്ചവും താനും (ജീവാത്മാവും) ഭ്രാന്തി ഒഴിയുന്നേടത്തു സങ്ക 

ല്ലങ്ങളും ഒഴിവായി, സ്വ്ൃവും  ബരഷ്മത്തില്. നിവത്തിക്കപ്പെട്ടു" 

(ഭഴിവായി) സ്വയം പരിചുണ്ണുമായവശേഷിക്കുന്ന ' സച്ചിദാനന്ദ 

ബ്രഹ്മത്തില് പ്രകാശിക്കുന്ന സ്വസ്വരൂപത്തിളന്റ അനശ്വര 

ത്വത്തെ. മേല്പ്രതിപാര്ഭിക്കുന്നു. 

ഈരെങ്ങെന്നറിയാതെ നിസ വഴിയും 

ചോദിച്ചുതേടിപ്പീടി- 

ച്ഛൂരെത്തുന്നുതു തന്നിലുള്ളൊഭറിവാ- 

ലാണെന്നതോക്കാത്തവന് 

പേവഷംപൊഴിയുംവഴിക്കു കുടയും 

കക്ഷത്തിടുക്കിപ്പ്പീടി- 

ച്യവോളംമഴ, ചാടിയോടി, നനയും, 

തന്ബൂദ്ധികെട്ടള്ളവന്; 

പൊയ്യെന്നിശ്രിയബോധമൊക്കെയറിയാ- 

നില്പ്പോംം കഴിഞ്ഞെന്നതും 

കയ്യെത്തും പടിതന്നിലു ജ്ജൊരരുളാ.. 

ലാണെനാറിഞ്ഞിട്ടുമേ 

ബുദ്ധിയ്ക്തിന്്രിയഖബോധമറെറാരരുളേ 

നനൊനാതോക്കാതെ, തന് 

ബുദ്ധിക്കിന്രിയബോധമേകമറിവെ-- 

ത്താനാശുയിക്കും ജളന് [ 



ി) 

പരിചയമില്ലാത്തസ്ഥാനത്തും, മറവള്ളവരോടു ചോദിച്ചും 

മറവം  ഒരാഭം എത്തിച്ചേരുന്നു. ഇപ്രകാരം തനിക്കറി 

ഞ്ഞുക്ൂടാത്തതിനെ പ്രാപിച്ചതും തന്െറ അറിവുകൊണ്ടാ 

ണല്ലോ. ആ സ്ഥാനം ഉണ്ടു? എന്നുള്ളതു” തന്െറ മുന് 

നിശ്ചയം. ഈ നിശ്ചയം തന്െറ അറിവിനു വഴിതെളിച്ചു. 

മുമ്പു” അപ്രുകാശകമായിരുന്ന സ്ഥാനം ഇര്പ്പാഠം പ്രകാശിക്കയും 

ചെയ്തു. അതായതു” (ആുസ്ഥാനത്തെപ്പുററി) പ്രകാശിക്കാതി 

രന തന്െറ അറിവു? ഇപ്പോം പ്രകാശിച്ചു. പ്രകാശിക്കാതീ 

രുനാതും പ്രകാശിച്ചതും ഒര അറിവുതന്നെയാണു'്. അതിനാല് 

ഈ അറിവുമാത്രം നിത്യം. ആല്യം പറഞ്ഞ “മുന്നിശ്ചയിത്തെ 

നിശ്ചയാത്മീകബുദ്ധി എനു പറയും. സാക്ഷാല്ല്രാരത്തിനേക 

സാധനം ഈ നീിശ്ചയാത്മീക ബുഭദ്ധിയാണു'. 

തന്െറ നിരാവരണവും നിതുപ്രാപ്പവുമായ നിലയിരിക്കവെ 

തന്െറ സ്വരൂപത്തിനു യാതൊരു മാററവുമില്ലാതിരിക്കുനാതിനാല് 

മായയെ ഒഴിക്കാന് ഒരു വഴികേംക്കാന് പോലും ആഗ്രഹിക്കുക 

യില്ല.. അറിവേ തന്െറ സ്വരൂപമായതിനാല് അറിവിനെ 

പ്രത്യേകമായി ഒര്ശിക്കുന്നില്ല. അവക്കു" ത്രിപുടിയുമില്ല. മറ 

യായിട്ടും വേദമായിട്ടും സ്വജപം തന്നെയിരിക്കുന൯. കരഗതമായ 

കുടയെപ്പ്പോരല. 

മറയ്ക്യു കഠം കൊണ്ടു തരംതാണുര്പായെങ്കില് അന്വേഷണമുണ്ടാ 

കയില്ലായിരുന്നു. അന്വേഷിക്കാനിച്ഛുയേര്പ്പെടുതുകൊണ്ടു” താന് 

മറസ്ക്കുകംക്ക തീതനെന്നു വന്നു. അതുകൊണ്ടു്” അന്വേഷണം 

ഏര്പ്പെടുന്നതിനുമുമ്പുതന്നെ സ്വതന്ത്രനായിരിക്കുന്ന. മറയ്ക്ു-- 

ജീവന്, അന്തഃകരണം, പ്രാണന്, ഇന്ദ്രിയം, ജഡം, ജഗത്തു ഇവ 

(ലേവയാത താന് മറയ്ക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നും) 

എന്നും പത്തുജനിച്ചിടാത്തനിലകൈ- 

വന്നീടുവാന് ചെയ്യുവോ-- 

രന്വേഷത്തിനിടക്കു ചത്തുമതുപോല് 

പിശും പിറന്നെന്നുമാം, 
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ശുഭാം താമസകേവലാത്മസകളം 

മാഞ്ഞെന്നീടത്തങ്ങുദി- 

ച്ഛെത്തുന്നോരരുംം ബോധരായി തിരീയെ- 

പ്രാപിച്ചിടാതാദിയില്, ഉ 

ജനനമരണ സംസാരഴുഭഖം തന്െറ സ്ഥിതിയില് നിവ്ൃത്ത 
മായിരിക്കെ, തന്െറ സ്വരൂപത്തിരു . യാതൊരു മാററവുമുണ്ടാകു 

ന്നീല്ല. അങ്ങനെയിരിക്കവെ ഈ ജനനമരണസംസാരമുദഖം 

എങ്ങനെ വന്നുവാല്വു എന്നറ്ഞ്ഞുകൂടാം ശുഭ്ധമായ തന്െറ 

സ്വദ്രപം എതിരായി വന്നപ്പം ഇരു€ം കേവലസകളങ്ങറം 

മാഞ്ഞു" തുഭ്ധ അരും ബോധരായിരിക്കുന്നു. 

ജനനമരണ സംസാരദൂഃഖം തന്െറ നേട്ടത്തില് ഇരിക്കുന്നു. 

താന് ജാനനമരണത്തിനു മുമ്പിട്ടിരിക്കന്നു. ഇരു6ം കേവല സക 
ഉത്തെ മാററാന് വൈഭവമുള്ള ഒന്നിനെക്കൊണ്ടു” ഇരും കേവല 
സകളത്തെ കണ്ടു. സുൂയ്യന് ഭിനരാത്രികഥം ഇല്ലാത്തതുപോലെ 

ജനനമരണം തന്നെവിട്ടന്ന്യമാണു”. തനിക്കടുത്തുള്ളതായിരിക്കു 

ന്നതു ജനനമരണം ഇല്ലാതിരിക്കലാണു”, ജനനമരണം ഇല്ലാ 
തീരിക്കലാണു” ശുദ്ധ അരു€ംബോധം. 

നാമെന്നുള്ളില് സകളമൊടടനിന് 

കേവലത്തേയുമാറ൨- 

ന്ോരത്തു,ച്ചസ്ഫടികവെളിപോല്, 

നല്ലകരു ദീപവുംപോത, 

മായും നീയെന്നുരുവിലഥ നി൯ 

കംമ്മവും കാക്കുമെന്നോ.- 

ടായിച്ചേരാന് കളക കൊ.മീ??യെ- 

നും പറഞ്ഞെന്െറ നാഥന്, 8 

നിന്െറ (ശീഷ്യ൭െറ) പുനര്ജജന്മത്തിനു ഹേതുവാകാതെ 

യിരിക്കാന് നാം (ഗുരു) നിന്െറ സകള കേവലഭേ ഷങ്ങളെ 
എന്റെറ അതും. പ്രദസ്കരള്ളിലഴിഞ്ഞതാക്കിത്തീര്ക്കുന്നു. 
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ഉച്ചസ്ഫടികം--ഇതരവര്ണ്ണങ്ങളെ  പ്രതിഫലിപ്പിക്കാതെ 
ഒരേ ഉച്ചപ്പകാശത്തെത്തരുന്നു പകരദിപം-നൃയ്യപ്രകാശവുമായി 
ഏകീകരിച്ചഴിഞ്ഞു നില്ലൂന്നു. മായും നീയെന്നുരുവില് -- നിന്െറ 

സ്വരൂപം എന്െറ സ്വരൂപത്തിലഴിയുന്നു. കര്മ്മവും കാക്കും... 

പുന൪ജ്ജന്മത്തിനു ഹേതുവായ നിന്െറ കര്മ്മത്തെ എന്െറ 

കര്മ്മത്തിലാക്കിക്കൊള്ളുന്നു. 

സ്വരുപമേ കാഴ്ച്യായിരിക്കുന്നിടത്തു” തന്റെ. സ്വരൂപത്തില് 

ഇനി കാണാനൊന്നുരില്ലാത്തത'നെ താന് കണ്ടതുമൂലം ആ കാണ 

പ്പെട്ട സ്വസ്വയുപം തനിക്കുന്ന്ുമായിത്തിര്ന്നും ഇങ്ങനെ താന് 

തന്നെ നിയന്ത്രിച്ചിടത്തു് മായയഷ്ക്കിടമുണ്ടായി,. ജനനവും ഒക 

വന്നും സകളകേവലങ്ങം ഈ നിയന്തരണത്തിന്െറ അകം 

പുറവശങ്ങളായിരിക്കുന്ന. ഇവ്രകാരമുള്ള വൃത്തി നാനാത്വത്തില് 

നിന്നം ഏകത്തില് പോകുമ്പോംം ഏകത്തിനെ നിയത്ത്രിക്കും- 

ഏകവും വട്ട് തന്നിലിരിക്കുമ്പോഴം ഏകവും നാനാത്വവും 

ചേന്നൊഴിയുന്നു. 

സകളം.. നാമര്ൂപാദഭിക ളോടേക്ൂടിയതു”. 

കേവലം -- അതിന്െറ ഉത്ഭവസ്ഥാനം. 

താന് സ്വയം ഭിന്നിച്ചുനിന്നിടത്തുളവായ മായ തന്നിലില്ലാ 

ത്തതു താന് വൃഷ്ടി സവരൂപമായതിനാലായിരിക്കാംം സമഷ്ടി- ഇര 

ശ്വരങ്കലായിരിക്കുമോ എന്നു കേട്ടാല് ആ ഈശ്വയന് സ്വ്ൃവവ്യാപി 

യായതിനാല് നിങ്ങളിലുമില്ലേ: അപ്പോം മായ എവിടെ ഇരി 

ക്കുന്നു? ഒരു മേശയില് ഭിന്നമായ വിളക്കിരിക്കുന്ന പോലെ നിങ്ങ 

ളില് ഒരു ഭാഗത്തു മായയ്ക്ിരുന്നുക്രദ8 ? 

ഇല്ലാത്ത ഭ്രാന്തിയെ നിവത്തിക്കാന് തോന്നിയതുതന്നെ 

ഭ്രാന്തി. അതുകൊണ്ടു” അതിനെ നിവര്ത്തിക്കാന് ശ്രമിക്കാതി 

രന്നാര മതിം 

ജാഗ്രത്തിരംലുദിച്ചബോധചലന- 

ത്താല് കണ്ടദേഹ ദിയെ-- 

സ്സ്വ൪ഗ്ഗൂസ.ഏ സമാനമാക്കുമരുംബോ-- 

ധന്, വിട്ടെറിഞ്ഞിടുടമ 
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കയ്യ്യോടെ പരയോഗി; ശുദ്ധനത്ുലാ 

നന്ദസ്വരപനു, മഹാ 

തുയ്യാതിതനുമായിടുതന്നൊരിവനേ 

സത്യം, സുഖാതിീതനുംം 4 

സതൃത്തിര തന്െറ സുഷടപ്തൃ വസ്ഥ വേഷം മാറിനില്ലയന്ന 
താണ" ഇപ്പോഴത്തെ ജഓാഗ്രദവസ്ഥം ഈ ജാഗ്രത്തിര ബോധം 
ചലിക്കുന്ു ഈ. ഇളക്കത്താരല്. ദേഹാഭിപ്രപഞ്ചം ഉണ്ടന്നു 

തോന്നുന്നു. ഈ തോന്നലുകംം, മുന്പറഞ്ഞ, വേഷംമാ൨നാ 

തിനമുനുള്ള സുഷുപ്ലിയിലെ . സ്വപ് നങ്ങളുമാണു'. ' അതിനാ 

ലാണാ” ജ്ഞാനപ്രകാശ.അില് നില്ല്യന്നവര് ഈ വൃവഹരങ്ങളെ 

ഒയല്ലാം വെവം സ്വപ'നങ്ങളെന്നു തള്ളിക്കളയനതു”. 

അതും ബോധമെന ജ്ഞാനപ്രുകാശത്തേയും കടന്നു 

നില്ലന്ന പരയോഗിക്കാകട്ടെ, മുനുപറഞ്ഞ ബോധചലനത്താല് 

മാത്രം ഉദയം ചെയ്തുകാണനാ ദഭേഹാദിപ്രപഞ്ചത്തിന്െറ 

തോനാലേ ഉണ്ടാകുന്നില്ല, അതിനാല് .4കയ്ക്യോടെ വിട്ടെറിഞ്ഞി 
ടമ? എന്നു പറഞ്ഞു. ശുദ്ധനും ആനന്ദസ്വയ്രപിയും തുയ്യാതീത 

നുമായ ഈ പരയോഗി എപ്പോഴും സുഖാതിതനാണു*,, ഈ 
അവസ്ഥയാണു പരമനില. 

തത്ത്വംപോയ”, കേവലംപോയളവുടനുദയം 
ചെയ്തുതാനും മറഞ്ഞി_. 

ഭത്ഥാനംചെയ്തുമാഞ്ഞേരരരുളതുപരയായ* 

ത൭ന്റ സ്വാതന്ത്രുവുംപോയ്, 

ബോധത്തോടപ്പരാശക്തിയുമുടനൊഴിവാ-- 

യൊന്തമേ താനുമാകാ-- 

മുക്തിത്വംതാനുമറേറാരനുടഭവമതുത൯ 

പചേരുപേരിമ്പമോര്ക്ടു. ട് 

മുപ്പത്താവതത്ത്വങ്ങളുമൊഴിഞ്ഞു് അവയേയും മറകുൂന്നിന്നു 

കേവലാഃവസ്ഥയയ,ം വിട്ടനീങ്ങി, ഇവരണ്ടിനേയും അറിഞ്ഞു” ഒഴി 

വാക്കീനിനാ താന് എന അറിവും നീങ്ങി, അവിടെ ഉദയം 

കൊണ്ടെ അരുളും മാഞ്ഞു" പരയായിത്തിരുന്നു. പരര്യോഗത്തില് 
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ആത്മാവിന്െറ സ്വത അറീവു മായ,സതിനാല് “തന്െറ 

സ്വരേന്ത്്യവും പോയ്? എന്നു പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന. ഈ വരാ 

ശക്തിയുടെ ഒഴിവില് അതിന്െറ ബോധവും ഒഴിഞ്ഞു മുക്തനാ 

കുന്നും ഈ മുക്തിത്വവയ,ം മാ൨മ്പോം അതിന്െറ അനുഭവമുണ്ടാ 

കുന്നു. ഈര അനുഭവമെന്തെന്നാല് നിത്യനേന്ദംതന്നെ. 

വിചാരങ്ങളെയെല്ലാം നിയത്ത്രിച്ചിട്ടു് സാക്ഷാല്ലരീക്കാന് 

സാധിക്കുനതാണോ? ഇവിടെ സുഖദൂഃഖങ്ങഥം ഇടകലനാിര് 

ക്കുന്നു. ശരീരാദിയിരൽ എത്രകണ്ടു നില്ലയനുവോ തത്രക്കു* 

അവയെല്ലാം മൂദഖമാണു”. ശരിരാദിയില് ഉണ്ടാകുന്ന വിചാര 

മെല്ലാം ദൂദഖഭ്യയിഷ്യമായിത്തോന്നുന്നതാണു” ബോധം. വിചാരം 

കൊണ്ടു് മൂദഖത്തിര അടിപെട്ടുപോയാല് അതില്നിന്നു കര 

കയറാന് ബോധമുണ്ടായാല് നിവൃത്തിയില്ല. കാരണം വിചാരം 

തനനെ ബോധത്തിരനിന്നമാണുണ്ടാകുന്നതു്. വിചാരം വിഷ 

യത്തോടു കലരുമ്പോം മാത്രമേ ദൂദഖമുള്ളൂം അതുകൊണ്ടു 

ദുഖേരഹിതമായ ബേധം വിചാരരൂപമായ മായയെ സസ്ധത്ൊരരൂ 

[ 

പത്തിരത കൊണ്ടു മൂഖമായിത്തിരുന്നു. 

താന് എങ്ങനെ മറയ്ക്കപ്പെടുന്നു ? രന്െറ സതൃസ്വരൂപ 
ത്തിലില്ലാത്ത സൃഷ്ടിസ്ഥിതി നാനാത്വങ്ങളെ സുസ്ത്ലാരരൂപ 

ത്തില് കൊണ്ടുവരുന്നതിനാല്. ഈശ്വരന്റെ അരും ഈ സംഗസ്ത്ലാ 

രത്തെ അഴിക്കുന്നു. ഈ അഴിപ്പിനു മുന്പു” മുന്പറഞ്ഞ സംസ്കാരം 

തനെ ബോധമായും ബോധംതന്നെ ജീവനായും നില്ക്കുന്നു. 

അരുളം ബോധവും ഒരേമട്ടിര നില്ല്യനാതിനാല് ബോധംകൊണ്ടു* 

അരുളിനെ കാണാന് കഴിയുന്ന. ഇവിടെ വിചാരനിയന്ത്രണ 

മില്ല. ആത്മാകാരത്തെക്കൊണ്ട ബോധേത്താല് അനാത്മാകാരം 

നശിധ്മൂപോകുന്നു. ഉദാ:.. പായല് എത്രയോ ഉപരിയായ 

വെള്ളത്തെ മറയ്ക്കുന്നു. ഒരു കാറല്വച്ചഛാല് പായല് മാറു 

വെള്ളം കാണും. സാവധാനത്തില് വേണ്ട പായല് മുഴുവനും 

മാററാരതെ തനനെ വെള്ളത്തെ കാണാന് കഴിയുന്ന. മായയായപായ 

ലിനെ മുഴുവന് മാററാതെ തന്നെ ആത്മ സാക്ഷാല്ല്യാരമുണ്ടാകുന്നു. 



] 

അരുളും ബോധവും ഒരേസ്ഥലത്തുദയം കൊള്ളേന്നു. ബോധം 

വെള്ളത്തെ ചുവട്ടില്മാത്രം കാണിച്വു. . സ്വപൃത്തിലുണ്ടായ 

ശബ്ദും സ്വപ്നത്തെ മുഴുവന് നരിപ്പിച്ചിട്ട് താനും അഴിഞ്ഞു”. 

ജാഗ്രത്തിലേക്കു തള്ളിവിടുന്നു. അതുപോലെ ജാഗ്രത്തിലുണ്ടാകു 

നവ തന്നെ ജാഗ്രത്തില്നിന്നും ഉണത്തിക്കുന്നും 

ബോധമാമര ചനാസ്ഥയാല് പുരുഷ. 
നാകുമശ്വമതില് യാത്രപോ- 

യിന്ദ്രിയത്തെരുവില് നോക്കിടും ചുഴലി 
വാതവേഗവിഷയങ്ങളെ; 

ബോധമാംതുരഗദമ൨വോരരുംം ഠ- 

പന്നു പോക്കുവരവറവപപോം 

വീഥിയില്ല, വിഷയങ്ങളിളൂ, വനു 
കാഴ്യേയോ, പരമസരഖ്യവുംം ൫6 

നാം പ്രപഞ്ച വൃവഹാരങ്ങളിരു ഏര്പ്പെടുന്നതു ജീവബോ 

ധത്തോടുക്രടിയാണു്”ം . ഈ ബോധം എപ്പോഴും തന്നെ (സ്വസ്വ 

രൂപത്തെ മറ്പുകൊക്ളൂനാതിനാല് -പകരം ശരീരാരി പ്രപഞ്ച 

നാനാത്വങ്ങാം തനിക്കു വിഷയപ്പെട്ടകൊണ്ടിരിക്കയും ചെയ്യുന്നു. 

ഇവിടെ ബോധംദ്രഷ്ടാവായിത്തീരനാതിനാരു നാനാത്വങ്ങളെ 

ഭര്ശിക്കേണ്ടി വരുനാതാണു”. മറിച്ചു , അരും ദരഷ്ടാവായിവരു 

ന്നിടത്തു് ബോധം അടങ്ങിക്കൊള്ളുകയും അങ്ങനെ നാനാത്വങ്ങ 

ളറ൪് അരുളേ സ്വരൂപമായിത്തിരുകയും ലെയ്യുന്നു. ഇവിടെ 

ത്രീപൂടിമായുനാതിനാല് പോക്കു വരവറവപാം എന്നു പറഞ്ഞിരി 

ക്കുന്നു. അവശേഷിക്കുന്നതു” നിതൃവും. സത്യവുമായ. നിതൃനന്ദാ 

നഭവവും. പുരുഷന് (ജീവന്) (ജീവ സംസ്കാര) ബോധത്തിനു 

വിധേയനായി അനാത്മാകാര വൃത്തിയെക്കൊള്ളുന്നു.. എനാല് 

അരുളിനു വിധേയമായി വന്നാലുള്ള അരുംംബോധം . ആത്മാകാര 

വ്ൃത്തിയെക്കൊള്ളുന്നും 

മിഥ്യാട്ടൂവിഷയങ്ങം തനിലനിശം 

തോദനതി൯കടരണം 

പാര്ത്തുള്ളും പുറവുംതിരഞ്ഞു, പൊളിക- 
ണ്ടുണ്ടായ ഓര്ഡ്ൃത്തിനാരു 

സര്ഖ്വം- കേവലമായ” മറന്നു, പുനരെ” 
ല്ലാംതനൊതാനായ് ഭവി- 
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ച്ലൂവ്ൃണ്ണത്തിരു മയങ്ങി വിണുകുഴയു-- 
*ന്നാത്മാവു, പാധിസ്ഥിത൯; 

പിന്നുംമുന്വിഷയങ്ങ?ം വന്നു തൊടുമാ- 

വണ്ടായിടും മുഖവും 

പചോന്ന,തള്ളംപതറിത്തുറന്നുമകബോ-- 
ധംതെല്ലമീല്ലാതെപോയ്, 

സങ്കല്ലത്തിലുദിച്ച, ജീവനെതിരാം 

ദൃശ്യങ്ങളററന്നൃമായ് 

ശങ്കിക്കാനിടമററതാണു തുറവെ- 
ന്നോത്തീടുകെന് വത്സലാ! [ 

സാക്ഷാല്ക്കാരത്തിനു ശേഷവും  മുന്വാസനാബലത്താല് 
ലോകവിഷയങ്ങം ആത്മാവിനെ. “പീഡിപ്പിക്കും. എന്നാല് 

(ഒരിക്കര) സാക്ഷാത് ക്കരിച്ച സ്ഥിതിക്കു” വാസന എഴുമ്പിയാലും 

അവ്ടെത്തനെ . ഒടുങ്ങിപ്പപോവും, ഇപ്രകാരമുള്ള സര്വ്വനിവ്വ 

ത്തിയില്, വാസന നിശ്ശേഷം, നിങ്ങിയതിനാല്, ത്രിപുടിയൊ 

ഴിഞ്ഞ” നിരതരായി, അനന്ന്യനായി നിന്നതാണ് തുറവു' 

(ആത്യന്തിക നിവൃത്തി) എന്നു വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. 

സങ്കല്പ ....... ച. ദൃശ്യങ്ങം __ എല്ലാം  ഒന്നായിരിക്കുന്നിടത്തു 

കാണാനൊന്നുമില്ലം ഇവിടെ ജീവാത്മാവു ചേഷ്ടരയറവ് ആത്മ 

സ്വരുപത്തില്തന്നെയിരിക്കുന്നു. നാനാത്വം മടിച്കുത 

നാത് മാത്രം വസ്മൂ വിഷയങ്ങളായി മാവന്നും വിഷയങ്ങ?ം ട്) 

ങ്ങളുമാണു”. ദുശ്ൃങ്ങളായതിനാര ത്രിപുടി എഴുമ്പുന്നു. നാനാ 

ത്വങ്ങം മാ൨൬ തോടുക്രടി ത്രിപൂടിയുമൊഴിയുന്നു. വാസനയുടെ 
കോശസ്ഥാനമായ ത്രിപുടി ജഇല്ലാത്തിടത്തു” വാസനക്കു നില 

പ്പ്യൊറതിയിലല. ത്രിപൂടിയില്ലെങ്കില് തനിക്ക് ഒരു ഏതിര് 

(അമ്പയം) ഉണ്ടെന്നും ശങ്കിക്കാനില്ല. വൃത്തിയററ ഈ തീനാ 
നീല തുറവും- അതു” സനാതനവുമാണു. 

സാക്ഷാത് ക്കാരം ഉണ്ടാക്കേണ്ടതല്ല. അതു” മൂമ്പിനാലേ, 

ഉള്ളതാണു. അതെപ്പോഴും ഉണ്ടു”. ഇല്ലാതിരിക്കാന് കഴിയുകയു 

മില്ല, ഈ സത്യം അറിയുകയേവേണ്ടും അറിഞ്ഞാല് പിനെ 

മായയില്ലം അറിവേ സ്വരപമെസതിന യാതൊരു പ്രമാദവു 
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മുണ്ടായിട്ടില്ല. അതിനാലാണു" സാക്ഷാത്ക്കാരത്തിനു വിവേകം 

മാത്രമേ സാധനമായുള്ള എന പറയുനത്”. നിദിധ്യാസനം 

വേണമെന്നു പറഞ്ഞാലും ഗുരു ചിരിക്കുകരയേ ഉള്ളൂ. 

തോന്നുനാിന്ദ്രിയ തത്ത്വമൊക്കെ യിഫതത”-- 

ബോധയത്തി, ലാബോധമ- 

റെറനേോടം ശിവമെന്നിരിക്കെ, യതുപിന് 

തന്നുള്ളടങ്ങിടുകില് 

പൊത്തുന്നോരഭിമാനമായ യരുളാല് 

പൊന്താതഴിഞ്ഞെന്നിട-- 

ത്തുത്തുന്നോരരുളാല്വിശുദ്ധശിവയോ.. 

ഗംകൈവരുംനിശ്ചയം. 8 

തത് ബോധത്തില് തോന്നിഅഴിയുമാര് ഇന്ദ്രീയതത്ത്വങ്ങം 

തരുനാ അറിവുകാംം അജ്ഞാനങ്ങളാണു” ഈ മിഥ്യാജ്ഞാനത്തെ 

ഒഴിക്കാന് വേണ്ടി അതിനെ വഹിച്ചുനില്ലന ജീവബോധത്തെ 
തന്നുള്ളില് അടക്കിക്കൊള്ളാമെന്നു വച്ചാല് താന് എനു ആത്മാ 

ഭിമാനം അഡ്യാകൃതമായി അവശേഷിക്കും, പോരെങ്കില് അടക്കും 

ചെയ്യപ്പെടടനതു" വിണ്ടും എഴുന്പുകയും ചെയ്യും. അതിനാല് 

ബോധം ഉണ്ടായി ത്രടങ്ങി ഏനാകാതെ അമളിന്െറ വൈഭവ 

ത്താരു ഉണ്ടാകാതെര്യേ ഇരിക്കുന്നിടത്തു ശിവയോഗം ഭവിക്കുന്നു. 

അക്കോദുക്കാംക്കു നേരായരുളൊടുപരയും 

ഭിനനമാകാതെ, യൊന്നാ-- 

യിക്കാണും ജാലമാം രാപ്പുകലുകളറ൨മ-- 

ടം മഹാദിവ്യ, ദിവ്യം! 

പീനിടാശക്തിയും മാഞ്ഞിടുമൊരുനിലയേ 
സച്ചിദാനന്ദ, മപ്പു 

തോന്നുംനീമാഞ്ഞു, ശുദ്ധംനിലയിനിയൊഴിയാ 

സച്ചിദാനന്ദരുപം. ൭ 

ഈശ്വരനെ ഉര൪ര്ജ്ജ്വസ്വലരൂപമാകുന്നതും വിശേഷസ്വ 

രൂപമാകനാതും സകളകേവലങ്ങളെ ധ്വംസനം ചെയ്യുന തുരായ 

അവസ്ഥയെ അരും എന്ന പറയുന്നു. സകളും അണ്ഡകടാഹം 
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പോലിരിക്കുന്ന വിരാട്ടിരന്റ അവസ്ഥം കേവലം സുക്ഷ്മാവസ്ഥം 

ഇവ രണ്ടിനേയും ധ്വംസനംചെയ്ക്ക് വിശേഷ ചൈരന്ധ്യമായി 

ശോഭിക്കുന്ന അവസ്ഥക്കു അഭം എന്നു പറയും. പര, പ്രകൃതി” 
അല്ലെങ്കില് മായ അരുളും പരയും സ്യ ചന്ദ്രന്മാരെപ്പ്പോലിരി 

ക്കുന്നു. . ചന്്രന് പ്രകാശിക്കുന്നതു സൂയ്കപ്രകാശം കൊണ്ടു” എനാ 

പോലെ പര പ്പകാശിക്കുന്നതു” അരുംകൊണ്ടും. രാപ്പകലുകളററ 

ഇടം- നിവൃത്തി ( വിധം) 

1. കാരണലയനിവ്ൃത്തി- ഉറക്കത്തില് നിനും മോചനം 
(രരാത്രിയൊഴിയ,ക) 

൭. ആതൃന്തികലയനിവൃത്തി- ജനനത്തില് നിന്നും മോചനം 
(പകലവകു) 

ശക്തര് (മായ) ഒയെ നീക്കം ചെയ്താരു സച്കിഭാനന്ദമായിം 

ഇതാണു ശുദ്ധനില--വിശേഷരുപമാകുന്ന നിരുപാധിക ചൈ 

തന്ന്യാവസ്ഥ. ഇതിനെ സഹഫജാവസ്ഥ എന്നു പറയുന്നും. ഇതു് 

ജ്ഞാനസ്താനം. ഇവിടെ നി എന്നു വേര്പെട്ട അവസ്ഥ ഇല്ലാ 

താകും. ഇതാണു സപ്ലാഹം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന അവസ്ഥ - വിശിഷ്ട 
പദവീ. സദ്ദേ വിഭദേഹഭകെവല്യം---അരു0ം സ്ഫടികമാണികൃ 

മായ നില. 

സച്ചിദാനന്ദ സ്വരൂപമായ ശുഭ്ധനില നീയറതതു” എനു 

തിനെ സമത്ഥിക്കാനാണു' അരുളും പരയ്യ,ം എന്നു തുടങ്ങിയ ഉദാ 

ഹരണങ്ങ?ം. 

ഞാന് എവനെറ സ്വരൂപത്തെ അറിയാത്തതു” ഭ്രാന്തികൊ 

ണ്ടാണ് എന്നറിഞ്ഞാല് മതി. തന്െറ സ്വരൂപ സാക്ഷാല്ലംാര 
ത്തിനു” ഈ ദൂഡ്ധതയെ ഭേദിക്കാന് എവിടെയാണോ യൃക്തി എഴു 
മ്പാത്തതു” അതാണു് സാക്ഷാത്ക്കാരം 

വൃത്തി_1. ആത്മാകാരം. £ അനാത്മാകാരം. ആത്മാകാര 

വേണം അനാത്മാകാരഒത്തെ വഹിച്ചുകൊണ്ടു” രണ്ടുമററതില് 

വരാ൯. ആത്മാകാരത്തിനെറ അകല്ച്ച അനാത്മാകാരമാകന്നു. 

അതുകൊണ്ടു” രണ്ടിനും സാമ്യമുണ്ട്. ആത്മാകാരത്തെക്ൂടാതെ 

അനാത്മാകാരം- ഉദയമാകന്നില്ല. ഇങ്ങനെ അനാത്മാകാരം 
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മുഴുവനും തആത്മാകാരത്തില് ലയില്പുകൊള്ളൂം. അനാത്മാകാരം 

വിട്ട് ആത”മാകാരത്തില് വരുമ്പോറം ഏകത്വത്തെ നോക്കുന്നു. 

ഏകത്വവും താനും ചേരുമ്പോം ഉറക്കം വരുനാതിനാലാണു"* 

താനും ഒഴിയണമെന്നു പറഞ്ഞതു”. 

താന്തൃണണ്ടു പരുത്തപോലെ ശിവനു-- 

്ണാന് തന്നെ യൂണാക്കിയും 

താനും പിനരുളിന്നെയുണ്ടു, പരയേ 

താനായതും മായവേ, 

താനര്ച്ചിച്ു “നമദശിവായ* മുരുവി-- 
ടുഞ്ചക്ഷര 'പ്രാണനെ.--- 

ത്തനാചാള്തുനു കാഴ്വയ്ക്തില് മലമ --- 

ഞ്ും മാറിടും വല്സല ' 310 

അസ്തി, ഭാതി, പ്രിയ (ഉണ്ടു , പ്രകാശിക്കുന്നു, ആനന്ദമായി 

രിക്കുന്ന) സ്വരൂപമായ തന്യെ. സാക്ഷാല് സ്വരൂപത്തെമറച്ചുനില് 

ക്കുന്നതു” നാമരൂപാദിജഡ വിഷയങ്ങളാണ്. ഈ ശരീരാദി പ്രപ 

ഞ്ചവിഷയങ്ങളെ വഹിക്കുന്ന തനറെറ ജീവബോധത്തെ തന്െറ 

ശിവബോധത്തിനാഗഥാരമാക്കിത്തിത്താല് താന് കഴിക്കുന്ന ആഹാ 

രം ജീണ്ണു'ച്ചുചേര്ന്നു ശരീരത്തെ പുഷ്ടിപ്പെടുത്തൂുനനപോലെ, വിഷ 

ധാദികംം ഒടുങ്ങി ശിവസ്വരപം തെളിഞ്ഞുനിലു. ൦, രിവസ്വഭ 

പമായ അരുളിനെ താനും അനുഭവിക്കുസിടത്തു തന്െറ അരും 

സ്വരൂപവും മാഞ്ഞു”, താന് പരയായിത്തിരുന്നു; 

ശീവായനമ--അജപമത്തും (പ്രഞ്ചാക്ഷരമത്ത്രം) 

അജപ-- ബുഭ്ധി അഖണ്ഡാകാരവൃത്തിയില് ക്രടസ്ഥനില് തനെ 

നില്ലണംം എനാലേ ആത്മജ്ഞാനം തൈലധാരപോലെ 

ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. ബുദ്ധി അഖണ്ഡാകാരത്തില് നിലച്ചാല് 

സാലോക്യാദിപദവികാം മാത്രടമ ലഭ്യമാറു. ആത്മജ്ഞാനം 

ഉണ്ടാവുകയില്ലം ഈ ദശയിയില് ബുദ്ധിക്കും :“അജപ്മത്രം 

കൊണ്ടു” മഹത്വം ഏര്പ്പെടുന്നു. 

അജപ-ജപിക്കാത്തതു”. “ശീവായനമഃ? എന്നു പഞ്ചാക്ഷഭ 

മത്ത്രത്തെ അജുപമാക്കുക എനാതാണിതിന്െറ രഹസ്യം. 
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ശീവായ-അസ്ക്റി, ഭാതി, പ്രിയം ആയ ആദീകാരണസ്വരുപം. 

ശിവാ മ ബ്രഹ്മാ--യ -ം അഹം. 

ശിവായ ച ബ്രഹ്മോഹം (അഹംബഹ്മോസ്ത്രീ 

നമഃ -നാമരൂപങ്ങം (കായ്യസ്വരൂുപം) കാരണസ്വരൂപത്തില് 

കായ്യസ്വര്രപം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നും 

താനും തന്െറ ആതുമാവും ബഹ്മമായി താനേ താനായി 

ത്തീരുന്നു എന്നനുഭവപ്പെടുന്ന സഛജ ജ്ഞാനമാണ് അജപ. 

കായ്ക്യവസ്തുക്കാം കാരണവസ്തുവിനതീതമല്ലെന്നും, അവ കാരണ 

വസ്തുവിനെ ആശ്രയിച്ചു അതിരു ആണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നും കാരണ 
വസ്തുവായ, ആ ഉള്ളവസ്കുവായ, അസ്സി, ഭാതി, പ്രിയം മാത്രമാണു് 

സാക്ഷാല് ചൈതമ്പൃയവസ്തു എന്നും സാക്ഷാത്ക്കരിക്കനന അവ 
സ്ഥയത്രേ അജപമന്ത്രം. 

അഞ്ചക്ഷ ...... കാഴ്ഠവയ്ക്കില് -- കായ്യ കരേണ സ്വരൂപങ്ങ0ം 

ഏകീകരിച്ചുനില്ലഛന തന്െറ പ്രാണസ്വരൂപത്തെ ഗുരുവിന്െറ 

ബ്രഹ്മസ്വരൂപത്തിലും ഏകീകരണം . ചെയ്യുമെങ്കില്, അഭിമാനം; 

മായ, കമ്മം,  തിരോഭാവം, മഫാമായ എനീ പഞ്ചമലങ്ങളും 

മായും. തന്െറ കായ്ക്കകാരണ സ്വരൂപങ്ങം ഏകോപിച്ചു 

അവസ്ഥയോടുകൂടിയ ഈ സ്വരൂപത്തെ ബ്രഹ്മസ്വരൂപിയായ ഗുരു 

വിന്െറ സ്വരൂപത്തില് അഴിഞ്ഞതാക്കിച്ചെയ്ത്്, സവ്വമലങ്ങളും 

അററ ശുഭദ്ധപരിപുരണബ്രഹ്മത്തെ നിരൂപിക്കുന്നു. 

ജാഗ്രത്തിന്നുഭയത്തില് വാച്ച സകളം, പിന് 
കേവലം മാച്യു, മേല് 

ജാഗ്രരത്തററതാം ദര്ശനുത്തിലുമിതേ 

ഭേദങ്ങളെത്തീര്ത്തുഞാന്, 

രായുംപിന്പകലുംപെറാത്ത പരമം 
സ്ഥാനത്തിരുത്തീടവേ 

നിയും പിസിവനന്ത്യനെന്നു കുരുതി 
ക്കല്ലീക്കെലാവേറിടം. 11 

മുപ്പത്താ൨ ഇന്ദ്രിയ തത്ത്വങ്ങളും ചേരന്നുനിനന ജാഗ്രഭാവ 

സ്ഥയ്യില് നിന്െറ അറിവിന്െറ വികല്ലത്താല് വന്നുദിക്കുന്നതു 
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സകളമെന്നും അറിവിന്െറ മയക്കത്താരു ഉനണ്ടാകുനാതു കേവലാ 

വസ്ഥയെന്നം നീന്നെ അറിയിച്ചു"നിന്നില് നിന്നും അതുകളെ ഒഴി 

വാക്കിയും അതോടുകൂടി ഉണ്ടായ അതും ദര്ശനത്തില് അരുളായി 

നിന്ന സകളത്തേയും പവരയായിനിന്ന കേവലത്തെയും മുന 

പ്പ്ോലെമാററിയുയം ഭിനരാത്രികളററ ഈ തുഭാസ്ഥാനത്തു” നാം 

നീന്നെ ഇരുത്തുന്നു. ഇപ്രകാരം നിനക്കു ലഭയമാകനന പരമനില 

എന്െറ സ്വരുപത്തില്തസെൊയാണെന്നതറിയാതെ നീ എനിക്കും 

മറെറാരുസ്ഥാനം കല്ലിച്ച എനെ നിനനില്നിനണും ഭിന്നനാക്കി 

ച്ചെയ്ലാത വിണ്ടും ഇന്ദ്രിയങ്ങറം വസ്സദിക്കും. 

ജാഗ്രത് സുഷുഫ്ലികറം സകളകേവലങ്ങളായിീ ആത'മബോ 

ധത്തെ ഞുവരണം ചെയ്തിരുന്നപോലെ അരുളദയ സകളവുംപര 

യായ കേവലവും സ്വസ്വരൂപത്തേയും മറച്ചുനില്ലന്നതിനാരു 

ആരും ദര്ശനത്തിലുമിതേ ഭേദങ്ങളെത്തിര്ത്തു? എന്നു ചറ 

ഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 

കനല്ത്തണ്ടിന്നുകിണ്ടിക്കരിനിലമലയ്യ,- 
ന്നോനിതാ കനാലേ വായ്- 

തന്നില്താനേജനിക്കും ഫലമൊടുവിടുനി൯ 

കമ്മമേതും ജഗത്തില്; 

തന്ബോധംകൊണ്ടുമോ ചിച്ചുനുഭവമുളവാ-- 

യെന്നുചൊല്ലുന്നമൂഡന്, 

തന് ബോധംമാണ്ടതേമോചന മതുസുഖമാം 

നിത്യ, സത്ൃസ്വരുപംം 15 

ഏല്ലാരസങ്ങളം നാക്കിലാണിരിക്കുന്നുതു'. അതിനാലാണ് 

അതിനെല്ലാരസങ്ങളെയും അറിയാനൊക്കുന്നതു”ം ഇങ്ങനെതന്നില് 

തനൊ ജുരിക്കുനന രസത്തെ അറിയാതിരിക്കനാവന് രസമറി 

യാന് അന്ൃയങ്ങളെ ആശരയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഇനീയും ഭനാക്കു 

കയാണെങ്കിീല് രസങ്ങളെല്ലാം എല്ലാരസങ്ങളെയും അറിയാന് 

വൈഭവമുള്ളതനന്െറ അറിവിലാണിരിക്കുന്നതു”. ഇപ്രകാരം അറി 

വില് തനൊൊയിരിക്കുന്ന രസങ്ങം സ്വരൂപമായിവരുന്നിടത്തു" 
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താന് മധുരമേ സ്വയരൂപനെന്നായിവരുന്നു. “മധുരാധിപതേ!യപ്ഖി-- 

ലമധുരം? എന്ന് ആനന്ദാനുഭവസ്വപരൂനായവശേഷിക്കുന്നു. 

ഒ്വീവിതാനുഭവങ്ങളെ കരണ്ടു കരണ്ടു തിന്നു ജീവിതരഹസ്യം 

മനസ്സിലായി, തന്െറ പരമാത്ഥസ്വരൂപം ജന്നവിധമിരി 

ക്കുന്നു എന്നു” (സ്വരൂപ) നിര്ണ്ണുയംവനാവന്നു" റാക്കിനെറ 

തുനു* സ്വയം മധുരിക്കും. കനാല്..കരിനു”. 

ത൭ന്റ ഉല്ലത്തിയെവ്റുററിയ,ള്ള അറിവു ഉല്ലത്തിയിത നിന്നു 

കൊണ്ടുതനെ മനസ്സിലാക്കുനവന് തെറ പരമാത്ഥജ്ഞാനം 

ഉദിക്കുന്നു. 

തമന്റ (പ്രപഞ്ച) ബോധം കൊണ്ട്” താന് സാക്ഷാത്ക്കരിച്ചു, 

മുക്തനായി എന്നുംമറ്റും പറയുന്നതു” മുഡന്മാരുഭെ വാക്കുകളണ്ോേ". 

ഈ ബോധമാകുന്ന ബന്ധം ഒഴിവായതാണു” മുക്തി. ഇവിടെ 

തനിക്കെപ്പോഴുമുള്ള തന്െറ സാഖ്ൃസ്വരൂപം എത്തുപെട്ട നില്ല 

കയം ചെയ്യന്നു. 

അടുത്തതായുള്ള അവസാനത്തെ പലം അരുളനുഭവപദ്ൃമാ 

ണ്. ഈ ശാസ്ത്ൂഗ്രന്ഥം ശ്രഭ്ധിച്ൂ പഠിക്കുന്നവര്ക്ക് ഈ പദ്യ 

ത്തിന്െറ, വാക്കുകളെക്കൊണ്ടു പറയാന് ഒക്കാത്ത, പൊരുളിനു 

ഗുരുതന്നെ (തിരുജ്ഞാനസംബേന്ധര്) നേരിട്ടു അനുഭവരരപത്തിലു 

പദേശിക്കുമെന്നുമുള്ള കാരണത്താല് ഈപദ്യത്തെ മുലഗ്രന്ഥത്തില്ൽ 

അത്ഥപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. അതിനാല് ഈ പരിഭാഷയിലും മൂല 

ശ്ലോകം ഉഭ്ധാരിക്കുകമാത്രം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു എങ്കിലും അര്ത്ഥം 

അറിയാന് പ്രത്യേകമാഗ്രഹിക്കനവരെ കഴിവുപോലെ സഹായി 

ക്കാന് ഈ ഭാഷാനുവാദകന് ഒരുക്കമാണു'. 

കണ്മണിയിനാകായനിഴല്കലന്താര്പോ- 

ലുണ്മൈയൈനീയുണ്ടെന്െറനൈയ,ണത്തീത്തുണ്ണ്ണെനവേ 

പാത്തിരുത്തചിത്തിരംപോര്പാത്താനൈനാംപരവി.-- 

ത്തോത്തിരം ചെയ്യാപ്പിറവാച്ചൊല്ം 38 

്രൂഭകം 


